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VOORWOORD 

In de vroegere publikatie "Het reglementair kader van Lokaal Onder-
wijsbeleid" (Leuven/Amersfoort, 1987), hebben wij op basis van de 
studie van wetten, koninklijke besluiten, reglementen en dgl. reeds 
duidelijk gemaakt dat lokaal onderwijsbeleid mogelijk was. De school-
directie wordt wel overspoeld door voorschriften, maar dit neemt niet 
weg dat het mogelijk is om een eigen bereid te voeren. In het voor-
gaande boek hebben wij evenwel niet kunnen duidelijk maken in welke 
mate schooldirecties in het secundair onderwijs daarin ook slagen. Dit 
maakt het voorwerp uit van voorliggende studie. Zij ligt dus in het 
verlengde van wat wij beschreven hebben in hogervermeid boek. De 
opdracht voor deze studie werd door de heer D. Coens, destijds 
Minister van Onderwijs, aan de Studiegroep voor Onderwijsbeleid en 
-begeleiding gegeven. !n 1986 werd met deze studie begonnen. Het 
eindrapport hiervan wordt in dit boek gegeven. Op die wijze kwam 
het onderzoek tot stand onder vier ministers of staatssecretarissen. 
Immers, Minister Coens werd opgevolgd door de Staatssecretarissen 
voor Onderwijs L. Van Den Bossche en P. Chevalier. Sedert 1989 is 
de heer D. Coens weer met het onderwijsbeleid belast, maar nu als 
gemeenschapsminister. De snelle opeenvolging van deze bewindslieden 
is een indicatie van de snelle politieke veranderingen in ons land. Dit 
kan de bedenking doen rijzen dat de gedane vaststellingen, nu reeds 
zouden kunnen achterhaald zijn. Op het ogenblik dat deze studie ver-
schijnt is immers de juridische structuur van het onderwijs veranderd. 
Onderwijs is nu een zaak van de Gemeenschappen geworden, terwijl 
het tijdens het onderzoek nog nationale materie was. Daarenboven 
heeft men de bevoegdheid van de gemeenschapsminister van onderwijs 
op bepaalde punten veranderd, nl. hij is niet langer meer de inrich-
tende macht van het rijksonderwijs. In zijn plaats is er een Autonome 
Raad voor het Gemeenschapsonderwijs gekomen die optreedt als inrich-
tende macht voor het gemeenschapsonderwijs, het vroegere rijksonder-
wijs. Het functioneren van deze organen zal in dit boek slechts 
terloops worden vermeld, vermits het onderzoek gebeurde op het 
ogenblik dat er nog steeds van een nationaal rijksonderwijs sprake 
was. Betekent dit nu dat daarom al onze observaties achterhaald zijn 
en niets nieuws kunnen bijbrengen over het huidige onderwijs. Ik 
geloof het niet. Ten eerste handelt dit boek over het functioneren 
van lokaal onderwijsbeleid en niet het nationale niveau. En ten tweede 
moet nog worden afgewacht in welke mate de invoering van de gemeen-
schapsonderwijsstructuur werkelijk iets verandert aan het lokale on-
derwijsbeleid. Ten derde kunnen de schoolbeleidsmodellen die in dit 
onderzoek worden vastgesteld ook gebruikt worden om gelijkaardige 
modellen te beschrijven, wat ook de nationale onderwijsstructuur moge 
zijn. Ten vierde is er op het eerste zicht niets fundamenteels veran-
derd voor de zeer ruime sector van het katholiek onderwijs waarover 
deze studie eveneens handelt. Op nationaal vlak .  is er in het NSKO 
ook wel een structuurverandering gebeurd, ni. het NVKMO en het 
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NVKTO werden samengevoegd tot het NVKSO en gesplitst per taalstel-
sel. Ook deze verandering hoeft niet direct een invloed te hebben op 
het schoolbeleid. Om deze redenen geloven wij dat deze studie van-
daag nog steeds relevant is voor het onderwijs in Vlaanderen. 
Wat wordt er in deze studie bestudeerd ? Aan de hand van een 
diepgaande onderzoek in twaalf secundaire scholen, vier rijksscholen 
en acht katholieke scholen, wordt er gepoogd een antwoord te geven 
op de volgende vragen: 1) Wat is school beleid en hoe wordt het ge-
voerd ? 2) Onder invloed van welke factoren kwam dit school beleid tot 
stand ? 	Achtereenvolgens zullen de volgende punten onderzocht 
worden: 1) de aanwending van het urenpakket, 2) de aanwerving, de 
benoeming en de afdanking van het personeel, 3) de rationalisatie en 
de 	programmatie , 4) de klasseraadactiviteiten , 5) de evaluatie van 
leerlingen, de deliberatie en de oriëntering, 6) het financieel en het 
materieel beleid, en 7) de recrutering van de leerlingen. in deze 
punten zijn zeker alle facetten van het school beleid niet opgenomen. 
Zij vormen wel een zeer centraal deel van het schoolbeleid. In dit 
onderzoek zijn geen officiële, gesubsidieerde scholen opgenomen. Dit 
zou een te zware taak geweest zijn. Wij vermoeden echter dat tal van 
beleidsmodellen die in deze studie aan de orde zijn ook in dit net terug 
te vinden zijn. 
Lezers die niet geïnteresseerd zijn in methodologische problemen kun- 
nen 	het eerste hoofdstuk overslaan. 	Al le volgende hoofdstukken 
kunnen afzonderlijk gelezen warden. De samenhang van het schoolbe-
leid wordt in het negende hoofdstuk beschreven. Het tiende hoofdstuk 
geeft nog enkele beleidssuggesties. 
Zoals de titelpagina duidelijk maakt is deze studie het werk van vele 
mensen. Als projectleider houd ik eraan op de eerste plaats mijn 
collega's van de Studiegroep voor Onderwijsbeleid en -begeleiding te 
danken. Onderzoeksontwerp, onderzoeksverloop en onderzoeksresulta-
ten werden door alle leden critisch gevolgd. Vele uren werden door 
ieder van hen aan het project besteed. Men kan in die zin spreken 
van een collectief multidisciplinair project waarin elk zijn eigen des-
kundigheid in dienst stelde van dit onderwijskundig project. Deze 
samenwerking heeft zich ook gemanifesteerd tussen de onderzoekers, 
die elk vanuit hun eigen discipline naar een echt team gegroeid zijn, 
nl. de heren Geert Devos, Piet Vandenberghe en Patrick Vandingenen . 
Bijna drie jaar hebben Geert Devos en Piet Vandenberghe zich volledig 
ingezet voor deze opdracht. 
Een tweede groep mensen verdient eveneens onze waardering. Dit zijn 
de directeurs en directrices, onderdirecteurs, inrichtende machten, 
syndicale afgevaardigden, leerkrachten, boekhouders en vele anderen 
die een groot stuk van hun kostbare tijd hebben vrij gegeven om aan 
het onderzoek mee te werken. Zonder hen zou dit onderzoek niet 
denkbaar zijn geweest. Onze dank gaat ook uit naar de beleidsvoer-
ders die ons in de scholen hebben geïntroduceerd, nl. Minister D. 
Coens die ons in het rijksonderwijs toegang verleende, alsook de 
secretarissen-generaal W. Duyver (NVKTO) en A. Boone ( NVKTO) die 
ons introduceerden in het katholiek onderwijs. 
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Van de kant van de administratie hebben wij steeds op een vlotte 
samenwerking mogen rekenen. Wij danken in het bijzonder direc-
teur-generaal R. Totté, bestuursdirecteur M. Deloz en adjunct-advi-
seur mevrouw G. Collins. 
Daarnaast hebben nog veel mensen bijgedragen tot het materieel moge-
lijk maken van dit onderzoek. Op de eerste plaats de interviewers die 
met veel zorg veel materiaal hebben verzameld. Al hun informatie en 
nog veel andere gegevens werden door mevrouw R. Janssen en me-
vrouw I . Jossa in de computer ingevoerd. Zij zorgden tevens voor het 
uittikken en het herhaaldelijk corrigeren van de verslagen. Niet te 
vergeten is ook de belangrijke hulp die ik heb mogen krijgen van 
mevrouw H. Van Meerbeeck, die zorgde voor de kredietbewaking, een 
domein waar menig onderzoeker liever van bevrijd is. 
Tenslotte nog een woord van dank aan mijn vrouw en mijn kinderen, 
die tal van mijn taken hebben opgenomen toen ik aan dit stuk moest 
werken. Dank zij hun begrip is dit werk binnen de gestelde tijd 
kunnen klaar komen. 

Prof. dr. J .0 . Verhoeven 
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HOOFDSTUK 1 
PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSMETHODE 

§ 1. PROBLEEMSTELLING 

1. Inleiding  

Wanneer men de stroom officiële richtlijnen samenIegt die aan schooldi-
recties worden opgelegd, dan kan men zich niet van de indruk ontdoen 
dat het onderwijsbeleid in België vanuit Brussel bepaald wordt. In 
onze welvaartsstaat houdt de overheid zich trouwens meer en meer 
bezig met zaken die een eeuw geleden nog tot het domein van de 
privé-sfeer behoorden. Dit fenomeen doet zich voor in de ziekenzorg, 
de arbeidssfeer, het culturele leven, maar ook in het onderwijs. De 
nationale overheid heeft de zorg voor het onderwijs op zich genomen 
en daarvoor de nodige middelen ter beschikking gesteld. Enerzijds 
richt de overheid zelf onderwijs in zodat iedereen onderwijs kan volgen 
waaraan in onze geindustrialiseerde maatschappij nood is. Anderzijds 
heeft de overheid de middelen gecreëerd om het privé-initiatief toe te 
laten onderwijs in te richten voor deze groepen die om een eigen on-
derwijs vragen. Liet men vrijheid aan deze privé-groepen om onder-
wijs in te richten, dan kon de overheid zich echter niet onttrekken 
aan de plicht erop toe te zien dat dit onderwijs aan bepaalde kwali- 
teitseisen voldoet. 	De staat voelt zich geroepen om de belangen van 
de burgers te beschermen en toe te zien op een adequate aanwending 
van de terbeschikkinggestelde middelen. Deze zorg ligt aan de basis 
van een hele reeks van wetten, koninklijke besluiten en ministeriële 
voorschriften die regelmatig verschijnen. Daarenboven werd er een 
inspectie-apparaat opgericht om na te gaan of deze voorschriften 
warden nageleefd. Deze inspectie ziet niet alleen toe op het rijkson-
derwijs, waarvoor de Minister direct verantwoordelijk is. Zij contro-
leert ook in zekere mate het vrij onderwijs. Elk onderwijsnet is dus 
onderworpen aan een ruime reeks voorschriften die het leven in elke 
school mede bepalen. Deze beleidsbeperkingen worden niet enkel 
opgelegd door de Minister en zijn ambtenaren. 	Zij gaan ook uit van 
nationale koepelorganisaties. Voor het vrij onderwijs betekent dit het 
NSKO, met zijn verschillende Verbonden en het RVIMKO. Vermits 
deze studie beperkt is tot de studie van het onderwijsbeleid in secun-
daire scholen, zijn in deze context vooral twee verbonden belangrijk, 
nl. het NVKMO en het NVKTO, Ofschoon inrichtende machten van 
vrije scholen juridisch onafhankelijk zijn, is er statutair een morele 
verplichting voor deze scholen om de richtlijnen van deze nationale 
organen te volgen (Devos e.a. 1987: 35). Óp die wijze worden vrije 
scholen dus niet enkel geleid door de wettelijke en reglementaire 
staatsvoorschriften, maar worden zij ook in bepaalde banen geleid door 
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nationale organen eigen aan dit onderwijsnet. Het nationale onder-
wijsbeleid heeft op die wijze een belangrijke impact op de wijze waarop 
scholen functioneren. 

Nationaal en lokaal onderwijsbeleid worden echter niet alleen door de 
traditie, het politieke systeem en de bestaande onderwijsorganisatie 
bepaald. Zij zijn ook gevoelig voor o.a. de socio-economische situatie 
en de demografische ontwikkeling van het land. Bekijken we eerst de 
socio-economische situatie. 

Na een periode van een schijnbaar onbeperkte groei in de zestiger 
jaren, werd het onderwijs geconfronteerd met een aantal problemen 
waardoor de expansie beperkt werd. Nationaal werd dit door de 
overheid duidelijk aangevoeld. Het ligt voor de hand dat dit ook de 
mogelijkheden inzake beleidsvoering van de scholen zou beïnvloeden. 
De socio-economische situatie van het land was de twee laatste decennia 
minder gunstig dan voordien. Men had veel minder mogelijkheden en 
besparingen drongen zich op. Vanaf de tachtiger jaren moet de over-
heid voortdurend besparen op haar onderwijs (Verhoeven, 1984/'85: 
52) , net zoals op andere beleidsdomeinen. 	In een centraal geleid 
onderwijssysteem heeft dit uiteraard invloed gehad op omkadering en 
financiering van het onderwijs. Vanaf 1984 stelt men dan ook vast dat 
de vooraf aanwezige centraliserende trend van het nationale onderwijs-
beleid meer en meer wordt verlaten. Bepaalde verantwoordelijkheden 
worden doorgesluisd naar de scholen. Vanaf 1984/'85 wordt door de 
Minister meer vrijheid gegeven inzake het aanwenden van de uren-leer--
kracht. Vanaf 1986/ 1 87 wordt de reaffectatie in het vrij onderwijs 
meer aan de regionale noden aangepast. En vanaf 1985 wordt in het 
rijksonderwijs het beheer van de werkings- en de uitrustingskredieten 
aan SABMOls toegewezen (Devos e .a . 1987) . In 1989 tenslotte wordt 
voor het rijksonderwijs de Autonome Raad van het Gemeenschapsonder-
wijs (ARGO) opgericht, waardoor aan het rijksonderwijs - nu gemeen-
schapsonderwijs genoemd - volledige autonomie wordt gegeven (De 
ARGO, 1988) . Dit laatste orgaan heeft voor deze studie geen onmid-
dellijk belang, vermits het onderzoek betrekking heeft op het school-
beleid in 1986/'87. 

Sedert de zeventiger jaren was de socio-economische situatie ook van 
die aard dat de werkloosheid sterk toenam. Dit is niet enkel een 
indicatie van minder economische mogelijkheden, maar ook een aanwij-
zing van een verschuivend tewerkstellingspatroon. Oude beroepen 
verdwijnen en nieuwe dienden zich aan. Het producerende deel van de 
bevolking neemt af en het dienstverlenende neemt toe. Nationaal werd 
daarop een antwoord gegeven door nieuwe studierichtingen mogelijk te 
maken. Uiteraard moest dit lokaal beantwoord en uitgewerkt worden. 
Scholen richten nieuwe studierichtingen in; niet enkel omwille van de 
nationale mogelijkheden, maar eveneens omwille van de lokale noden. 
De werkloosheid is in elke regio niet gelijk en de aard van de econo-
mische bedrijvigheid verschilt eveneens. Scholen zullen een onderwijs 
aanbieden waarvoor in de regio ruimte is. 

Een andere uitdaging voor het onderwijsbeleid, nationaal zowel als 
lokaal, vormt de demografische ontwikkeling. Vanaf 1965 daalde het 
geboortecijfer en dit zou duren tot 1975, waarna het zich op een 

niveau tussen 115.000 en 120.000 heeft gestabiliseerd. Men vindt dus 
minder leerlingen voor het bestaande scholenbestand. Vele scholen 
moesten meer aandacht besteden aan de werving van leerlingen. 
Naast deze socio-economische en demografische factoren moet eveneens 
de aandacht worden gevestigd op bepaalde waardeverschuivingen. In 
de na-oorlogse tijd werd kansengelijkheid in het onderwijs een strijd-
punt. Sommigen meenden daarom weg te moeten van het categoriale 
onderwijssysteem en wilden in de plaats een comprehensief onderwijs-
systeem. Dit had zijn consequenties voor het onderwijsbeleid. 
Dit gaf aanleiding tot een spanning tussen het nationaal en het lokaal 

beleid . In het rijksonderwijs werd dit probleem nationaal opgelost, 
hoewel de scholen zelf de inhoudelijke opvulling ervan moesten geven 
in de vorm van een veralgemening van het V.S.O. in alle rijksscholen.  

In het vrij onderwijs heeft men de weg van de "begrensde geleidelijk-
heid" gekozen. Gedurende een vrij lange periode hebben derhalve de 
scholen zelf hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Een belangrij-
ke groep vrije scholen bleef in het type I . Uiteindelijk werd voor alle 
scholen van het Nederlandstalig stelsel een compromis uitgewerkt dat 
de naam en de vorm kreeg van een eenheidsstructuur, én de goedkeu-
ring van de Minister. Vanaf 1 september 1989 zal deze eenheidsstruc-
tuur in voege treden, niet alleen in het vrij onderwijs, maar ook in 
het rijksonderwijs. Het eerste probleem zal in dit onderzoek haast niet 
aan bod komen, vermits enkel V.S.O.-scholen worden onderzocht. De 
overgang naar het eenheidstype zal wel worden aangeraakt, aangezien 
in de periode dat het onderzoek liep, directies een keuze moesten 
maken voor het eenheidstype. 
Spijts alle stappen die de nationale beleidsvoerders zetten om het 
onderwijs in bepaalde banen te leiden, is het klaar dat ook van de 
lokale school leiders beleidsopties worden verwacht. 	Onderwijs krijgt 

immers zijn concrete vorm in de school en het is daar dat de schooldi-
rectie binnen de nationaal bepaalde limieten het beleid voert. Ener-
zijds zal de directie het nationale beleid moeten uitvoeren, alhoewel zij 
hier een bepaalde interpretatieruimte heeft. Anderzijds zal zij be-
paalde onderwijskundige, financiële en materiële realisaties zelf bepa-
len. De vraag die hier zal worden onderzocht, luidt: "Hoe functio-
neert het lokaal onderwijsbeleid in secundaire scholen ?" Door deze 
vraag op te lossen zullen we gedwongen zijn de relatie tussen het 
nationale en het lokale beleid toe te lichten. Er zal niet alleen on-
derzocht worden hoe dit lokaal onderwijs functioneert, maar tevens zal 
gespeurd worden naar structurele en culturele factoren die het lokale 
onderwijsbeleid in een bepaalde richting duwen. Dit brengt ons naar 
twee problemen die eerst moeten onderzocht worden, nl. 1) wat wordt 
in deze studie onder lokaal onderwijsbeleid verstaan ? en 2) welke 
mogelijkheden laat het nationaal onderwijsbeleid open voor het lokale 
onderwijsbeleid ? Deze twee vragen worden hierna besproken. Doch 
moet eerst even kort gewezen worden op het wetenschappelijk en 
maatschappelijk belang van deze studie van het lokale onderwijsbeleid. 
De organisatiesociologie en organisatiepsychólogie hebben de laatste 
jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het empirisch materiaal 
waarover men aanvankelijk beschikte kwam voor een groot deel uit de 
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sfeer van economische organisaties en veel minder uit de sfeer van 
"service" organisaties, waartoe scholen mogen worden gerekend. De 
studie van het functioneren van onderwijsorganisaties won de laatste 
tien jaren aan belangstelling. Nochtans zijn er weinig empirische 
studies voorhanden over onderwijsbeleid in scholen, wel zijn er hier- 
over een aantal theoretische tractaten beschikbaar. Voor Vlaanderen 
zijn er zeer weinig studies voorhanden over het concreet functioneren 
van schooldirecties (o.a. Mahieu , 1984) . 	Deze empirische studie wil 
een bijdrage leveren om een beter inzicht te krijgen in de wording en 
de uitvoering van schoolbeleid en op die wijze de theorie-vorming over 
lokaal onderwijsbeleid stimuleren. Wel is in het basisonderwijs on-
derzoek verricht naar de wijze waarop scholen een lokaal innovatiebe-
leid ontwikkelen en welk het verband is met de implementatie van 
vernieuwingsdoelen (Van Den Berg en Vandenberghe, 1988; Centrum 
voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing, 1985) . 
Vanuit maatschappelijk standpunt heeft deze studie ook haar belang. 
Als onderwijs zo goed mogelijk moet aangepast worden aan de leerlin-
gen om hen op de beste wijze te begeleiden, dan betekent dit dat de 
organisatie van het onderwijs zo dicht mogelijk moet aansluiten bij de 
noden van de leerlingen. Dit kan niet alleen de zorg zijn van de 
leerkrachten afzonderlijk; onderwijs wordt immers gegeven door een 
veelheid van leerkrachten in een georganiseerd geheel n!. de school. 
Het is hier dat de schooldirectie een belangrijke taak te vervullen 
heeft, nl. het onderwijs dermate organiseren dat hierdoor leerlingen de 
beste begeleiding krijgen (van Marwijk Kooy-von Baumhauer, 1984; 
Brandsma en Stoel, 1987) . Niet enkel voor de leerlingen is deze lokale 
organisatorische aanpak belangrijk, maar eveneens voor de leerkrach-
ten en de andere personeelsleden van de school. Een goede schoolorga-
nisatie maakt immers de arbeidsomstandigheden van de werknemers 
aangenaam en bevredigend. Daarenboven wordt het onderwijs op de 
huidige dag met vele nieuwe uitdagingen geconfronteerd, o.m. nieuwe 
wetenschappelijke en technologische inzichten, nieuwe pedagogische 
opvattingen, enz. Scholen moeten op één of andere wijze met deze 
uitdagingen rekening houden. Wordt dit niet nationaal georchestreerd, 
dan zal dit lokaal moeten gebeuren. Scholen staan dus in de toekomst 
voor een regelmatig terugkerende vraag naar onderwijsvernieuwing. 
De gecoordineerde aanpak van deze vernieuwingen za/ in laatste instan-
tie de opdracht van de schooldirectie zijn. Verschillende onderzoekers 
(Van den Berg en Vandenberghe, 1984/1988; Fullan, 1982; Kwantes en 
Rohde, 1982; Nauta e .a , 1982; Van der Perre, 1989) hebben immers 
het grote belang van de schooldirectie voor deze onderwijsvernieuwin-
gen onderstreept. Kennis over het functioneren van lokale school-
leiders kan dus bijdragen tot een beter innovatiebeleid. 

2. Wat is lokaal onderwijsbeleid ?  

Vooraleer de beschrijving van het lokaal onderwijsbeleid aan te vatten, 
dient dit begrip nader gespecifieerd. Aangezien het lokaal onderwijs- 

beleid op het niveau van de school wordt bestudeerd, kan men ook 
spreken over schoolbeleid. Dit beleid is niet enkel een zaak van de 
directeur of de directrice en in het vrij onderwijs van de inrichtende 
macht, al hebben zij formeel het recht en de plicht om het beleid te 
bepalen. Het is tevens de taak van alle beslissings- en adviesraden 
die met hen het schoolbeleid bepalen. Schoolbeleid zal dus niet enkel 
vanuit het standpunt van de inrichtende macht, de directeur of de 
directrice bestudeerd worden, maar als resultaat van een interactie-
proces tussen inrichtende macht, directeur/directrice en hun advies-

raden. 
Beleid is een complex begrip. G .A . Theodorson en A .G. Theodorson 
(1969: 240) noemen het een 'proces van planning, coördinatie en 
sturing van het produktieproces in een economische onderneming'. 
Mutatis mutandis kan dit begrip worden toegepast op het onderwijs. 
Van der Krogt (1985: 4) ziet beleid in het onderwijs echter specifie-
ker. Beleid bestaat uit " ... richtlijnen voor handelen op wat langere 
termijn. Beleid biedt een kader voor beslissingen; bij beleid denkt 
men aan beslissingen die voor de school een grote, strategische bete-
kenis hebben; met een beleidsbeslissing wordt, in tegenstelling tot een 
uitvoeringsbeslissing, de koers van een instelling op wat langere 
termijn in principe vastgelegd". Houdt men zich strikt aan deze 
omschrijving dan is beleid in de eerste plaats het formuleren van een 
aantal grote objektieven (b.v. een pedagogisch project van een 
school). Schoolbeleid omvat verder ook de keuze van de middelen om 
deze objektieven te bereiken, alsook het coordineren en sturen van dit 
alles. Schoolbeleid betreft dus niet enkel het concipiëren van een 
bepaald algemeen pedagogisch doel, maar ook het sturen van de ver-
schillende personen die bij het onderwijs betrokken zijn en de aanwen-
ding van de beschikbare middelen. Er moet weliswaar op gewezen 
worden dat niet alle directies even expliciet deze doelen formuleren en 
dikwijls terugvallen op de bestaande traditie. 
Beleid veronderstelt naast beleidsvorming, eveneens beleidsconcretise-
ring, beleidsuitvoering en-.  beleidsevaluatie (Van der Krogt, 1985: 5 -
6) . Beleidsvorming is een belangrijk aspect. Hierin moet zowel aan-
dacht worden besteed aan initiëring en beleidsvoorbereiding, als aan 
beleidsbepaling. In feite gaat het hier om een besluitvormingsproces 
over de te volgen weg in de school om de doelen te bereiken. Op de 
eerste plaats zal moeten worden onderzocht welke beleidsopties wense-
lijk zijn en worden geïnitieerd, over welke beleidsopties er wordt 
gediscussieerd en welke beleidsbeslissingen worden genomen. Dit 
vormt de beleidsinhoud. Deze beleidsinhoud wordt bepaald door de 
beleidsvormingsorganisatie. 	In dit onderzoek zal de beleidsvormings- 
organisatie in elke school afzonderlijk worden bestudeerd. Het is 
immers zo dat ofschoon er een aantal adviesraden vanuit het nationale 
beleid worden opgelegd, deze niet in elke school op dezelfde wijze 
functioneren. Ondernemingsraden, leerkrachtenraden of oudercomité's 
hebben niet overal dezelfde betekenis in de beleidsvoorbereiding. 
Beleidsvorming zal dus op twee vlakken bestudeerd worden, enerzijds 
de beleidsinhoud, anderzijds het functioneren van _de beleidsvormings-
organisatie. De beleidsinhoud zal tevens moeten gespecificeerd worden 
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naar verschillende beleidsdomeinen, o.m. het pedagogische beleid (b.v. 
de onderwijsstructuur, de rationalisatie en de programmatie, het stu-
dieverloop, de pedagogische organisatie) , het personeelsbeleid en het 
materieel en financieel beleid. 
Eenmaal de beleidsvorming is afgelopen, wordt er nog gewerkt aan de 
beleidsconcretisering. Voor alle objectieven moeten immers de wegen 
en de middelen beschreven worden waarop men kan beroep doen. Ook 
beleidsconcretisering is niet uitsluitend de taak van de directie. Aan 
deze concretisering zal dikwijls mede inhoud worden gegeven door 
verschillende advieslichamen. Het kan evenwel ook gebeuren dat 
beleidsconcretisering wordt overgelaten aan individuele actors , o .a . de 
directeur, de onderdirecteur, de graadcof5rdinator, de leerkrachten. 
Op die wijze kan een deel van het beleid aan de directie als team 
tijdelijk ontglippen. 
Na de beleidsconcretisering volgt de beleidsuitvoering. In principe 
houdt de directie hierop toezicht of treft zelf maatregelen om de doel- 
einden te realiseren. 	Hierbij zijn al le school leden betrokken onder 
toezicht van de directie. De analyse van de beleidsuitvo~ zal 
enkel gebeuren voor deze domeinen waar de directie rechtstreeks bij 
betrokken is. Dit houdt o.m.in dat geen aandacht zal worden besteed 
aan het didactisch gedrag van leerkrachten, de wijze waarop de boek-
houding concreet gebeurt, of de wijze waarop het onderhoud van de 
gebouwen gebeurt. Er zal wel worden gelet op de domeinen waar de 
directie zelf voor de uitvoering verantwoordelijk is, zoals o .m . pro-
grammatie en rationalisatie, aanwerving van leerkrachten, k lasseraden 
en dgl. 
Goed beleid omvat ook beleidsevaluatie. Dit wordt in deze studie niet 
opgenomen. Principieel zou dit betekenen dat de vraag wordt gesteld 
of het gevoerde school beleid effectief is voor leerlingen, leerkrachten, 
ouders en de samenleving als geheel. Dit vraagt een bijzondere aan-
pak die hier niet aan bod kan komen. 
Schoolbeleid zal dus onderzocht worden op het vlak van de beleids-
vorming (beleidsvormingsorganisatie, beleidsinhoud, besluitvorming) , 
de beleidsconcretisering en de beleidsuitvoering. Lokaal onderwijsbe-
leid wordt bijgevolg vooral bekeken vanuit de school. Dit belet niet 
dat schoolbeleid in relatie wordt gezien met de regio of de scholenge-
meenschap. Deze analyseniveaus zullen echter steeds vanuit de school 
worden bestudeerd. Hierbij zal de aandacht slechts in bijkomende orde 
uitgaan naar de inrichtende macht, omdat het dagelijkse schoolbeleid in 
handen is van de directie. Naast voorgaande beperking van de studie 
moeten nog twee andere specificaties worden aangegeven. Ten eerste 
zal de analyse niet enkel vanuit het standpunt van de directeur of de 
directrice gebeuren. Hij/zij vervullen weliswaar een zeer centrale 
functie in dit beleid, maar hij/zij wordt hierin bijgestaan door tal van 
raden en ondersteuners. Schoolbeleid zal daarom tevens worden 
bekeken zoals het ervaren wordt door de onderdirecteur, de graad-
coCirdinator,  , de inrichtende macht, de adviesraden, de leerkrachten, 
de ouders, de syndicale afgevaardigden en dgl. Welke van deze 
posities in aanmerking zullen warden genomen, is afhankelijk van de 
onderzochte school. Elke school beschikt immers niet over dezelfde 

 

raden en dezelfde posities 	De bedoeling is wel om alle betrokkenen 
van het schoolbeleid in de analyse op te nemen. Aangezien schoolbe-
leid dikwijls het resultaat is van een gecombineerde actie van ver-
schillende positiedragers, zal later dikwijls worden gesproken over het 
feit dat een "bepaalde school een beleid voert". 
Ten tweede zal de vraagstelling niet zozeer betrekking hebben op het 
beschrijven van wat er gebeurt in het schoolbeleid. Meer aandacht zal 
worden besteed aan de interpretaties die door de beleidsparticipanten 
aan het beleid worden gegeven. Het spreekt voor zich dat hierin niet 
enkel schoolbeleidondersteunende legitimaties zullen aan bod komen. 
Ook legitimaties die betrekking hebben op de belangen van de eigen 
positie van de beleidsparticipant zullen nader worden toegelicht. 
Schoolbeleid hoeft immers niet steeds een uitdrukking te zijn van een 
consensus in de school, maar kan ook het resultaat zijn van tegen-
strijdige belangen. 
Tenslotte moet nog worden onderstreept dat dit begrippenkader enkel 
dient om de grote aandachtszones van de onderzoekers te omschrijven. 
In dit onderzoek werd geen bepaald beleidsmodel vooropgesteld dat dan 
moest getoetst worden. De methode was meer inductief, zoals hieron-
der nog zal worden toegelicht. Aan de hand van diepte-interviews en 
documenten werd vooreerst een beschrijving gegeven van het schoolbe-
leid van elke school. Na het verzamelen van het materiaal werd dan 
gezocht naar de beleidspatronen. 

3. Is er ruimte voor lokaal onderwijsbeleid ?  

 

 

Het heeft geen zin om al le beleidsdomeinen in een onderzoek over 
schoolbeleid op te nemen, indien bepaalde punten door de nationale 
beleidsvoerders worden vastgelegd. Om die reden werd een uitvoerige 
studie gemaakt van Het reglementair kader van lokaal onderwijsbeleid 
(Devos e .a . 1987). De bedoeling van dit werk was te onderzoeken op 
welke domeinen de schoolbesturen vrij hun beleid kunnen bepalen. 
Enkel deze beleidsdomeinen worden dan ook in dit onderzoek opgeno-
men. Wat waren de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek ? 
Voor een uitvoerig overzicht wordt verwezen naar bovenvermeld boek. 
Achtereenvolgens worden hier kort de lokale beleidsstructuren en de 
ruimte voor lokaal pedagogisch, personeelsbeleid en financieel en 
materieel beleid besproken, zoals die uit de wetgeving en reglemente-
ring blijken. In welke mate schooldirecties deze beleidsruimte ge-
bruiken, wordt verder in deze studie onderzocht. 

 

a. Beleidsstructuren 

  

 

Op de eerste plaats moet er aandacht worden besteed aan de lokale 
beleidsstructuren, zowel de nationaal voorgeschreven als de louter 
lokale structuren. De beleidsruimte die hierin wordt geboden aan elke 
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school, bepaalt de mogelijkheden van het schoolbeleid. Dit is ver-
schillend in het rijksonderwijs en het katholiek onderwijs. 

1. Rijksonderwijs 
Op het financieel-materieel vlak is de beIeidseenheid in het rijkson-
derwijs de SABMO (staatsdiensten met afzonderlijk beheer van het 
ministerie van onderwijs). Hierdoor verloopt het beleid gedecentrali-
seerd en interscolair. De scholengroep van een SABMO kan bestaan 
uit scholen van alle niveaus. Naast de scholengroepen zijn er ook 
scholengemeenschappen voor secundair onderwijs. Deze scholengemeen-
schappen hebben in het rijksonderwijs formeel een belangrijke beleids-
rol. De structuur, de werking en de bevoegdheden van de beheersor-
ganen op het niveau van de scholengemeenschap zijn vrij strikt gere-
glementeerd. Hun bevoegdheden zijn ruim. Alle participanten hebben 
inspraak op heel wat vlakken en de bestuursraad, die de inrichtings-
hoofden groepeert, heeft een vergaande beslissingsbevoegdheid. 
Niet enkel op het vlak van rationalisatie en programmatie, die in het 
rijksonderwijs zaak zijn van de scholengemeenschap, maar ook over 
pedagogische en personeelsaangelegenheden en de onderwijsorganisatie 
kan in de scholengemeenschap overleg worden gepleegd en kunnen 
beslissingen worden getroffen. 	Het blijkt overigens duidelijk dat de 
bestuursraad, desnoods via stemming, beslissingen kan nemen die op 
elk van de scholen van de scholengemeenschap individueel een weerslag 
hebben. 
Woordvoerders van het Ministerie en inrichtingshoofden waarschuwden 
echter voor de gebrekkige werking van vele scholengemeenschappen. 
rn tal van scholengemeenschappen zou de voorziene structuur zelfs 
helemaal niet functioneren. 
Op grond van de studie van de reglementering kunnen twee redenen 
worden aangeduid die hiervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn. 
De eerste en belangrijkste factor is de complexiteit van de beheers-
structuur; de tweede is de complexiteit van de bevoegdheidsafbakening 
tussen de beheersorganen. Niettegenstaande deze gebreken is het 
duidelijk dat in het rijksonderwijs aan de scholengemeenschap formeel 
vergaande bevoegdheden worden toegekend. In welke mate zij het 
schoolbeleid werkelijk bepalen, zal worden onderzocht. 
Naast deze schooloverstijgende beleidsorganen werd door de nationale 
overheid een beheersstructuur voor elke school opgelegd. In elke 
school is er een pedagogisch college en een schoolcomité met een bijna 
uitsluitend consultatieve functie op het vlak van onderwijsorganisatie 
en pedagogische aangelegenheden. Een school voor technisch of 
beroepsonderwijs, beschikt tevens over een bestuursraad. Het inrich-
tingshoofd blijft verantwoordelijk voor de beslissingen op al deze 
domeinen. De syndicaten hebben een consultatieve bevoegdheid langs 
hun vertegenwoordigers in de twee genoemde adviesorganen en langs 
de personeelsraad. Deze laatste raad zal worden vervangen door de 
basisoverlegcomités. Dit laatste comité functioneerde echter nog niet 
op het ogenblik van het onderzoek. Ouders, leerlingen en oudleerlin-
gen nemen deel aan de consultatie in het schoolcomité. Wat de impact 
is van deze lokale adviesorganen zal worden onderzocht. 

2. Katholiek onderwijs 
Reeds vele jaren wordt de regionale coordinatie van het katholiek 
onderwijs door de RCC's behartigd. Op 1 september 1981 en 1 septem-
ber 1982, met de doorvoering van het rationalisatie- en programmatie-
plan, zijn de scholengemeenschappen opgericht. De wet voorziet voor 
de scholengemeenschappen enkel een structureel kader, geen functies. 
De taakbeschrijving van de scholengemeenschappen van het katholiek 
secundair onderwijs is het werk van de nationale beleidsorganen van 
het katholiek onderwijs. 
Opmerkelijk is dat alle taken die de scholengemeenschappen krijgen 
toegewezen ook tot het takenpakket van de RCC's behoren. Alleen op 
het vlak van de pianificatie zou voor de scholengemeenschap een meer 
specifieke opdracht kunnen weggelegd zijn. 
Vergelijkt men de beheersorganen van RCC en scholengemeenschap, 
dan komt men tot volgende bedenkingen. Indien echt overleg de 

bedoeling is, dan is het bureau van de RCC, waarin zowel inrichtende 
machten, inrichtingshoofden, personeel, ouders als streekpastoraal 
vertegenwoordigd zijn, duidelijk beter uitgebouwd dan het comité van 
de afgevaardigden van de inrichtende machten. De scholengemeen-
schap beschikt inderdaad ook over een college van inrichtingshoofden 
dat voor de praktische werking van de scholengemeenschap kan in-
staan. Er moet nochtans gewezen worden op een werkgroep directies 
die, volgens een woordvoerder van het NSKO, de draaischijf vormt van 
enkele goed functionerende RCC's. 
Uit de beschrijving van de taken en bevoegdheden van de scholen-
gemeenschap en de RCC blijkt nochtans, dat de autonomie van de 
individuele inrichtende macht nauwelijks wordt aangetast. Dit sluit 
evenwel niet uit dat deze regionale beleidsstructuren heel wat kansen 
in zich dragen. 	In de eerste plaats op het vlak van de rationalisatie 
en programmatie. Maar ook voor leerlingenvervoer, scholenbouw, 
mixiteit, V.S.O.-begeleiding, bijscholing, gebruik van infrastructuur, 
schoolpastoraal, e.d. is een interscolair beleid mogelijk. De mate 
waarin initiatieven op deze vlakken worden gecoordineerd, hangt 
echter volledig af van de bereidheid tot samenwerking van vooral de 
inrichtende machten en inrichtingshoofden van de scholen die de regio 
of scholengemeenschap-  vormen. 	Het beleid op dit vlak moet nader 
onderzocht warden. 
In tegenstelling met het rijksonderwijs legt de wet aan het vrij on-
derwijs enkel een bestuurscommissie in de technische scholen op, 
alsook een ondernemingsraad en een comité voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen in alle scholen met resp. meer dan 
100 en 50 werknemers. Ook worden de taak en de rechten van de 
syndicale afgevaardigden vastgelegd. Al deze organen hebben een 
adviserende bevoegdheid. Wat de betekenis is van deze organen, 
naast de vrij ingerichte leerkrachtenraad voor het schoolbeleid, zal 
worden bevraagd. 



b. Pedagogisch beleid  

Het pedagogisch beleid van elke school is mede afhankelijk van de 
mogelijkheden die de nationale overheid aan elke school geeft. Scholen 
hebben met de nationale voorschriften rekening te houden, maar kun-
nen soms zelf de beleidsinhoud invullen. Dit beleid kan gevoerd 
worden op tal van domeinen. Wij beperken ons tot de volgende facet-
ten, nl. het onderwijsaanbod, de onderwijsbegeleiding en de beslis-
singen over het studieverloop van de leerlingen. Deze drie beleids-
domeinen worden voor een deel nationaal bepaald, maar ook lokaal. 
Waar liggen de mogelijkheden van de schooldirecties ? 

1. Rationalisatie en programmatie 
Binnen de rationalisatie- en programmatievoorschriften hebben scholen 
de kans hun onderwijsaanbod te bepalen. Het rationalisatie- en pro-
grammatieplan heeft een grote betekenis (gehad) voor het beleid in alle 
secundaire scholen. Er zijn echter redenen om te veronderstellen dat 
hun betekenis voor het vrij onderwijs beduidend groter is dan voor 
het rijksonderwijs. Dit is vooral het gevolg van de hoge inplantings-
dichtheid van de vrije scholen. Men kan echter bezwaarlijk over 
"beleidsruimte" spreken waar het gaat om "bestaansnormen" (i.c. ratio-
nalisatie- en oprichtingsnormen). Uitzondering is de mogelijkheid tot 
splitsing van instellingen die de rationalisatieregeling biedt. 

Hiertegenover staat dat de programmatieregeling lokaal wel reële be-
leidsruimte heeft gecreëerd. Dit manifesteert zich in de vrijheid om al 
of niet, of meer of minder te programmeren. Deze vrijheid is echter 
relatief omdat programmatie strikte voorwaarden en vrij strenge regels 
impliceert. In de praktijk is de programmatieregeling relatief strenger 
voor het katholiek onderwijs dan voor het rijksonderwijs en dit door de 
grotere omvang van en de concurrentiemogelijkheden binnen het katho- 
lieke net. 	In het rijksonderwijs zijn er immers weinig scholengemeen- 
schappen waar twee bovenbouwscholen dezelfde onderwijsvorm inrich-
ten. Hierdoor is voor veel rijksscholen de oprichtingsnorm bereiken 
het enig probleem inzake programmatie. 
De echte beleidsruimte bestaat vooral in het min of meer benutten van 
de geboden kansen om op het vlak van de scholengemeenschap een 
gezamenlijk programmatiebeleid te voeren, waardoor niet alleen de 
scholengemeenschap een zo ruim mogelijk studieaanbod kan uitbouwen, 
maar hierbinnen ook elke school zich kan profileren. 

2. Globaal aantal uren per leerkracht 
De school kan de uren/leerkracht die resten na de toepassing van de 
lessenroosters, vrij besteden aan een aantal door de Minister bepaalde 
activiteiten, aan het verkleinen van de klasgroepen of aan het behoud 
van onderbevolkte studierichtingen. Het is zelfs mogelijk, onder 
bepaalde voorwaarden, resterende uren over te dragen aan andere 
scholen van de scholengemeenschap. De aanwendingsmogelijkheden van 
het globaal urenpakket zijn dus gevarieerd. Hierdoor is het mogelijk 
een lokaal beleid te voeren. Vraag is echter welke speelruimte na de 

doorvoering van de besparingsmaatregelen op de VSO-omkadering nog 
beschikbaar is. 

De lokale beleidsvoering inzake de aanwending van het urenpakket in 
het rijksonderwijs en katholiek onderwijs, wordt door de reglementaire 
beschikkingen evenwel in verschillende banen gestuurd. In het rijks-
onderwijs ligt de beslissing bij het pedagogisch college, dus bij de 
directie en een aantal verkozen leerkrachten. In het katholiek onder-
wijs beslist de inrichtende macht. De formele regeling voorziet echter 
dat het inrichtingshoofd en de leerkrachten door de modaliteiten be-
treffende het proces-verbaal en de rol van de ondernemingsraad een 
meer dan louter adviserende bevoegdheid hebben. 

3. Toelatingsvoorwaarden en overgangsmogelijkheden van de leerlingen 
Scholen moeten op het eind van elk schooljaar beslissen over de stu-
dievordering van de leerlingen. Verschillende motieven kunnen aan de 
basis liggen van een beslissing. De beslissing kan op pedagogische 
gronden tot stand komen en in dit geval is het leerlinggericht of 
"zuiver". Het zou ook kunnen gericht zijn op het blijven voldoen aan 
de oprichtingsnorm of zelfs het behoud van een bepaalde studierich-
ting. Immers, de arbeidsplaats van de leerkrachten kan in bepaalde 
gevallen in gevaar komen of juist gevrijwaard worden, afhankelijk van 
het ongunstig of gunstig advies. Verder kan het min of meer (willen) 
realiseren van VSO-principes zoals het verdagen van de studiekeuze, 
de progressieve en positieve oriëntering en - meer algemeen - de 
democratische ingesteldheid, tot uiting komen in de beslissingen over 
toelating en overgang van leerlingen. 
Tenslotte biedt de reglementering betreffende de samenstelling en de 
werking van de toelatings- en klasseraad, aan de directeur zelf de 
ruimte om zich minder of meer met het nemen van de beslissingen over 
de toelating en overgang van leerlingen in te laten. 

c. Personeelsbeleid 

Vooreerst bekijken we de bevoegdheid van de directie inzake personeels-
beleid in het rijksonderwijs. Het inrichtingshoofd is voor de aanvraag 
tot aanstelling van leerkrachten sterk gebonden aan regels inzake 
prioritaire reaffectatie/mutatie, de prioritair gerangschikte kandida-
ten-tijdelijk aangestelden, en de toelatingen tot de stage. Hij vervult 
hier bijna uitsluitend een administratieve' taak. 
In het vrij onderwijs is de situatie van de directie wat het perso-
neelsbeleid betreft anders. Aanwerving en benoeming van het perso-
neel behoort tot de bevoegdheid van de inrichtende macht en/of direc-
tie. Op dit ogenblik wordt deze autonomie enigszins beperkt door de 
reaffectatie-procedure. Wat de geschillenregeling betreft wordt slechts 
in een geringe mate door de inrichtende machten en de personeelsleden 
op de voorziene beroepsinstanties beroep ,gedaan. Dit is waarschijnlijk 
te wijten aan o.m. het feit dat de controle' op de naleving van de 
statutaire reglementering op dit vlak bijzonder moeilijk is, alsook omdat 
de nationale beleidsinstanties van het katholiek onderwijs de inrich- 
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tende machten niet of nauwelijks kunnen dwingen in deze aangelegen-
heid. Hierdoor beschikken de inrichtende machten over een vergaande 
autonomie. 

d. Financieel en materieel beleid 

Kijken we eerst naar de situatie in het rijksonderwijs. De invoering 
van het SABMO-systeem betekende een belangrijke stap in het proces 
van de bevoegdheidsoverdracht van het Ministerie naar de lokale 
inrichtingen. SABMO's kregen immers een grotere autonomie inzake de 
besteding van de dotaties. Tevens werd een rationeler gebruik moge-
lijk gemaakt van de middelen. Deze voordelen moeten evenwel genuan-
ceerd worden. De introductie van het SABMO-systeem verliep niet 
vlekkeloos. Hierdoor kwamen een aantal gebreken aan het licht, die 
vroeger uitvoerig werden beschreven (Devos e.a. , 1987: 366-368) . Er 
zal worden nagegaan of dit nieuwe beheerssysteem door de directies 
positief of negatief ervaren wordt. 
De vrije scholen van hun kant kregen door de overheid in ruil voor 
hun subsidiëring een aantal verplichtingen opgelegd. Naast de ver-
plichte aanwendingen van bepaalde percenten van de toelagen voor de 
lonen van het meesters-, vak- en dienstpersoneel en voor de betaling 
van de financiële lasten van bepaalde leningen, zijn de scholen nog aan 
andere voorschriften gehouden. Zij moeten o.a. een boekhouding 
voeren en voor bepaalde bewerkingen een postcheckrekening gebrui-
ken. Elk jaar moeten zij voor 1 april een verantwoordingsformulier 
van de ontvangen toelagen aan het Ministerie overmaken. Daarenboven 
moeten zij toelaten dat hierop controle wordt uitgeoefend door de 
geëigende organen. De combinatie van de hoge mate van vrijheid in 
de aanwending van de toelagen, de ruime categorieën van het verant-
woordingsformulier en de zwakke controle, geven aan de schooldirecties 
tamelijk veel beweegruimte om eigen middelen te zoeken en aan te 
wenden. Bovendien worden de inrichtende machten in de discussies, 
daaromtrent met het Ministerie sterk gesteund door het NSKO. 
Dit subsidiëringsmechanisme heeft voor de scholen echter wel enkele 
problemen, zoals vertragingen van en onduidelijkheden in de ministe-
riële omzendbrieven, onregelmatige uitbetaling van de toelagen, bespa-
ringsmaatregelen, enz. 
Schooldirecties blijken op basis van deze structuuranalyse enige ruimte 
te hebben om een schoolbeleid te voeren. Hoe dit schoolbeleid onder-
zocht werd, zal nu bekeken worden. 

§ 2. METHODOLOGISCHE UITGANGSPUNTEN 

Hierboven werd beschreven wat in deze studie onder schoolbeleid 
wordt verstaan. Dit geeft aan wat het voorwerp is van dit onderzoek. 

Het standpunt van waaruit schoolbeleid wordt bestudeerd, vraagt 
echter nog enige toelichting. Er werd gekozen voor een interactionis- 
tisch standpunt. 	In de eerste plaats wordt dit summier toegelicht en 

vervolgens zullen kort een aantal methodologische opties worden gefor-
muleerd. 

1. Het interactionistisch uitgangspunt 

Het interactionistisch standpunt zal op twee punten worden toegelicht. 
Na een beknopte beschrijving van de basisvooronderstellingen, zullen 
de interactionistische uitgangspunten op het schoolbeleid worden toege-
past. 
Vanuit interactionistisch standpunt wordt sociaal handelen niet ver-
klaard door voor dit sociaal handelen externe factoren (Blumer, 1969) . 
Mensen handelen immers tegenover dingen, mensen, sociale structuren 
en gebeurtenissen op een interpreterende wijze. Sociale structuren 
spelen dus een rol bij de verklaring van het sociale handelen in de 
mate dat zij geïnterpreteerd worden door de actors. Dit houdt o.m. in 
dat b.v. wetgeving niet op een blinde wijze het handelen van de 
schooldirectie bepaalt. De schooldirectie interpreteert deze wetgeving 
immers in relatie tot de situatie van de school, het inspectiesysteem, 
de mogelijke sancties, het eventuele pedagogisch project, enz. Mensen 
reageren m.a.w. op de omgeving volgens de betekenis die de omgeving 
voor hen heeft. 
Deze betekenissen zijn daarenboven geen produkten van een individue-
le interpretatieve act. Zij ontstaan uit de interactie tussen mensen. 
In de ontmoeting met anderen ontstaan de betekenissen van de sociale 
fenomenen. De invulling van schoolbeleid gebeurt bijgevolg op basis 
van de interacties tussen lokale, regionale en nationale betrokkenen in 
het schoolbeleid. 
Aangezien sociaal handelen een bepaald verloop heeft, zich wijzigt in 
de tijd, en in deze tijdsverschuiving de sociale fenomenen in andere 
combinaties voorkomen, veranderen ook de betekenissen van de fenome-
nen. Mensen wijzen fenomenen aan, geven er een betekenis aan en 
deze kan veranderen, afhankelijk van de veranderende sociale interac-
ties waarin mensen leven. Betekenissen zullen daarom zich wijzigen 
doorheen de tijd, afhankelijk van de sociale context waarin mensen 
handelen. 
Wil men schoolbeleid vanuit dit standpunt bestuderen, dan zullen een 
aantal methodologische stappen moeten worden gezet, die afwijken van 
het klassieke rationeel-positivistische onderzoeksmodel. Hierover later 
meer. Eerst herformuleren we de vraagstelling over schoolbeleid 
vanuit interactionistisch standpunt. 	D. Si [verman (1974: 154) heeft 
hierover enkele interessante ideeën aangevoerd. Zij worden hier 
onmiddellijk exemplarisch omgezet naar de studie van het schoolbeleid, 
nl. 	de schoofbeleidsvorming , de evaluatie van leerlingen, leerlingen- 
werving en dergelijke. 
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Een beleidsvormingsorganisatie moet bestudeerd worden als een interac-
tiesysteem. Verschillende roldragers treden hierin op (o.m. directeur, 
onderdirecteur, syndicale afgevaardigden, leden van adviesraden, en 
dgl. ). 	Doorheen het proces van de beleidsvorming vervullen deze 
roldragers een taak die kan verschillen op diverse momenten. Het 
verloop van het interactieproces gedurende de beleidsvorming kan dus 
de rolinhoud van de roldragers wijzigen. 
Aangezien beleidsvorming een proces van enige duur is, moet er 
worden rekening gehouden met een veranderende betrokkenheid op dit 
proces. Directeurs zijn wellicht niet even sterk betrokken op het hele 
evaluatieproces van leerlingen. De eerste stappen van de evaluatie 
zijn waarschijnlijk meer de zaak van de individuele leerkrachten. Pas 
bij het eindoordeel over leerlingen zullen directeurs directer deelnemen 
aan de besluitvorming. In deze context moet ook rekening worden 
gehouden met de gehanteerde waardenhiërarchie. Afhankelijk van de 
situatie kunnen ook hier verschuivingen zich voordoen. Waardenhiërar-
chieën ontstaan immers in interactie en kunnen anders geïnterpreteerd 
worden afhankelijk van de ervaringen van de actor in de organisatie, 
maar ook buiten de organisatie. Evaluatie van leerlingen zal daarom 
niet uitsluitend gebeuren vanuit de kenniseisen gesteld binnen een 
bepaald vak, maar kan afhankelijk zijn van de beeldvorming die ont-
staat buiten de school over de school zelf (b.v. een school zou door 
een bepaald evaluatiebeleid als een te moeilijke school uit de bus 
kunnen komen). 
Beleidsvorming is het resultaat van een aaneenschakeling van definities  
van de situatie. Deze definities gebeuren niet door één partij die 
betrokken is bij. het beleid, maar door meerdere. 	Het is uiteraard 
mogelijk dat één partij het overwicht heeft; zij kan de situatie zodanig 
definiëren dat de andere deze haast gedwongen accepteren. Dit is 
o.m. afhankelijk van macht en gezag waarover elk van de betrokkenen 
beschikt, alsook van de middelen die men kan inschakelen om het 
beleid te formuleren. Hierbij moet niet enkel gelet worden op de 
materiële middelen, maar eveneens op de organisatorische hulpmiddelen. 
Leerlingenwerving b.v. moet daarom vanuit verschillende hoeken 
onderzocht worden: de wijze waarop de leerlingen gewoonlijk door de 
school worden aangetrokken, de interpretatie van het eventuele leer-
lingenverlies gedurende de laatste jaren, de beschikbare financiële 
middelen, de wervingsmiddelen, het soort leerling dat men op het oog 
heeft, enz. 
Verder moet het typische gedrag van de beleidsvormers beschreven 
worden, alsook de betekenis die zij zelf aan dit gedrag geven. Niet 
alleen moet worden rekening gehouden met de betekenis die de beleids-
vormers zelf aan hun gedrag geven, maar ook deze die anderen eraan 
hechten. Dit omvat o.m. de beschrijving van wat directeurs, leer-
krachten en inrichtende machten concreet doen bij het formuleren van 
een pedagogisch project, alsook wat zij niet doen en de betekenis die 
zij daaraan geven. Verder is het, zoals gezegd, belangrijk na te gaan 
hoe anderen het gedrag interpreteren. 
Beleidsvorming moet ook onderzocht worden voor wat betreft haar 
bedoelde en niet-bedoelde gevolgen. Beleidsvorming gebeurt immers in 

concrete scholen en de gevolgen hiervan kunnen niet steeds in een 
bepaalde bedding worden gegoten. De ganse school kan erdoor ge-
raakt worden en resultaten geven die niet in de bedoeling lagen. Het 
is b.v. goed mogelijk dat een bepaalde evaluatiepraktijk van 'leerlingen 
weliswaar het intellectuele peil van een school beschermt, maar dat 
hierdoor onvrede bij leerkrachten ontstaat die niet akkoord zijn met 
een overdreven beklemtoning van het cognitieve in de opvoeding. 
Deze bedoelde en onbedoelde gevolgen van de beleidsvorming moeten 
verder worden onderzocht -op hun consequenties voor de betrokkenheid 
van de beleidsvormers op hun rol en op de institutionalisering van hun 

rol. 
Tenslotte moet nog onderstreept worden - wat hiervoor reeds impliciet 
aanwezig is - dat de veranderingen doorheen de tijd moeten bekeken 
worden. Dit heeft zowel betrekking op de rollen, de doelen, de 
organisatie als op de middelen, de oorzaken en de gevolgen. Daarenbo-
ven moet dit alles worden gezien in de verschuivende interpretatie van 
de context waarin de beleidsvorming gebeurt, d.w.z. het veranderend 
politiek en economisch klimaat, de juridische veranderingen, de veran-
deringen op religieus gebied, de veranderende betekenis van de media, 
het veranderde ontwikkelingspeil, enz. 
Vat men de studie van sociaal handelen op zoals geconcipieerd door het 
interactionisme dan heeft dit ook uiteraard consequenties voor het 
gebruik van verklarende theorieën. Binnen deze opstelling is immers 
geen plaats om organisaties te benaderen als gesloten systemen waar-
van de verklaring in het systeem zelf is te vinden. De onderzoeker 
moet zich veeleer door de fenomenen laten leiden, dan door theorieën 
die een gepaste verklaring suggereren. De verklaring van het school-
beleid moet daarom veeleer gezocht worden in de typische interpreta-
tieprocessen van concrete organisaties; een onderzoeker mag zich niet 
laten leiden door enkele hoofddeterminanten uit een theorie. Is dit het 
geval, welk gebruik mag men dan nog maken van de verworvenheden 
van de organisatiesociologie ? Moeten deze gewoon terzijde gelaten 
worden of kan hiervan toch enig gebruik worden gemaakt 7 H. Blumer 
roept de onderzoeker op zijn theoretische opvattingen te expliciteren 
en ze niet als vanzelfsprekend te aanvaarden. Zij moeten onderzocht 
worden. 
Wij vestigen de aandacht op drie theorieën die de onderzoekers in dit 
onderzoek geïnspireerd hebben. Wel merken we onmiddelijk op dat in 
dit onderzoek de theorieën niet werden gehanteerd als richtlijnen voor 
het onderzoeksopzet. Het uitgangspunt was de interactionistische 
vraagstelling over het schoolbeleid. 
Hoe worden scholen benaderd vanuit de organisatie-sociologie ? Scho-
len worden zeer dikwijls als bureaucratische en professionele instel-
lingen gezien (Verhoeven, 1982; Ax, 1987; van Vilsteren, 1984). De 
argumenten om de school vanuit deze hoek te benaderen, zijn legio. 
Nochtans kent het schoolbeleid niet-gebureaucratiseerde momenten en 
vertoont het onprofessioneel gedrag, zodat deze opvatting voor de 
verklaring van veel beleidsfenomenen niet kan gehandhaafd worden. 
Vanuit een andere hoek werden scholen ook dikwijls beschreven als 
zwak gekoppelde systemen (Weick, 1976; Knip, 1982; de Caluwé en 
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Petri , 1985) ; sommigen [Cohen, Ma rch en Olsen, 1972) gingen zo ver 
dat zij de school voorstelden als een "georganiseerde anarchie". Ook 
deze benaderingen hebben heel wat kritiek gekregen omdat hierin 
wederom andere facetten van de schoolorganisatie overbeklemtoond of 
verwaarloosd werden. Beide theorieën zijn extreme voorstellingen van 
een organisatie. Ergens tussen deze twee uitersten bevindt zich een 
derde theorie, ni. de contingentie- of de omgevingstheorie   (Mintz berg , 
1979; Perrow,  , 1979; Marx, 1984) . 	Deze theorie die uit de industriële 
sociologie ( Lawrence en Lorsch, 1977) is gegroeid, wordt door Bu rel' 
en Morgan (1979) en Scheerens (1989) een systeemtheorie genoemd. 
Kort samengevat wordt in deze theorie de organisatie voorgesteld als 
een deel van een netwerk van organisaties. Ofschoon organisaties 
gedeeltelijk autonoom zijn, functioneren zij niet op zich, maar staan zij 
steeds in relatie tot andere organisaties. Schoolbeleid kan in deze 
context niet los van andere organisaties gevoerd worden. De economis-
che organisaties, de politieke organisaties, de religieuze organisaties 
e. a . beinvloeden het schoolbeleid. Maar ook intern wordt het school-
beleid bepaald door de eenheden die gedeeltelijk op zich functioneren, 
zoals de klassen, adviesraden, werkgroepen, drukkingsgroepen , en 
dergelijke. Dit is de omgeving van het schoolbeleid, een omgeving die 
gekenmerkt is door contingentie. Naast deze factoren moet ook aan-
dacht besteed worden aan andere contingentiefactoren zoals de be-
schikbare didactische technologie, de bestaansduur en de omvang van 
de schooi. Wat de school betreft, moet tevens gelet worden op de 
functies van de verschillende niveaus van beleidsvoerders, het perso-
neel en de materiële infrastructuur. Het zal de taak van de beleids-
voerders zijn om de juiste opties te nemen in het geheel van mogelijk-
heden. Zij zullen trachten het geheel van onzekerheden zo te voorzien 
en te ordenen dat de school min of meer geïntegreerd tot een aan-
vaardbaar resultaat komt. 
Het contingentietheoretisch beeld van het schoolbeleid vertoont in die 
zin vele kenmerken van het systeemdenken. Nochtans vestigt één 
belangrijk punt de aandacht op de originaliteit van een organisatie, nl. 
de onzekerheid van de resultaten van een organisatie afhankelijk van 
de invloed van de contingentiefactoren. Terecht noemt Scheerens 
(1989) deze contingentietheorie veeleer een "onderzoeksparadigma" dan 
wel een "inhoudelijke theorie". Bij de studie van schoolbeleid kan dit 
behulpzaam zijn, doordat het de onderzoeker dwingt aandacht te beste-
den aan een aantal factoren die zeker in de studie van het schoolbeleid 
moeten worden opgenomen. Maar tegelijkertijd wijst het op het grote 
belang van de veranderende betekenis (het gaat om een proces) van 
de situatie waarbinnen schoolbeleid gevoerd wordt. Dit contingen-
tieden ken inspireerde de onderzoekers, maar vormde geen vol ledig 
afgewerkt onderzoekskader dat in indicatoren werd omgezet. Het 
interactionistisch standpunt roept immers op alle opgenomen onder-
zoeksgegevens te interpreteren binnen de context waarin ze verschij-
nen. Schoolbeleid wordt hier daarom bestudeerd in elke school en elke 
school wordt onderzocht op haar contextuele kenmerken. De eigenheid 
van elke school moest daarom zo goed mogelijk aan bod kunnen komen 
en zichtbaar gemaakt worden zoals zij door de schoolbeleidsvoerders 

geïnterpreteerd wordt. Dit leidde tot de volgende methodologische 
opties. 

2. Methodologische opties  

H. Blumer (1969: 32) waarschuwt voor een al te vergaand geloof in de 
betrouwbaarheid van de positivistische onderzoeksprocedures. Hij 
meent dat onderzoeksprocedures al te gemakkelijk worden gezien als 
heilige principes en dat te weinig aandacht wordt besteed aan het 
probleem dat moet bestudeerd worden. Voor dit onderzoek volgt 
daaruit dat moet worden getracht een zo goed mogelijk antwoord te 
geven op de vraag: hoe functioneert schoolbeleid en welke factoren 
beïnvloeden het ? Zoals hierboven beschreven, hanteren de onderzoe-
kers een bepaald beeld over schoolbeleid en zijn zij vertrouwd met 
bepaalde theoretische uitgangspunten over schoolorganisatie. Hun 
bedoeling is echter niet deze uitgangspunten te toetsen. Op de eerste 
plaats wil men beschrijven, hoe schoolbeleid verloopt en op basis 
daarvan theorieën genereren. Dit zou kunnen voor gevolg hebben dat 
zij aansluiten bij bestaande theorieën, maar dit hoeft niet. Op de 
eerste plaats wordt op zoek gegaan naar inhoudelijke theorieën (Glaser 
en Strauss, 7967: 32);  d . w .z . theorieën die een verklaring geven van 
bepaalde facetten van schoolbeleid. Alhoewel in het negende hoofdstuk 
de band zal gelegd worden met meer formele organisatietheorieën, is de 
eerste bedoeling van dit onderzoek het construeren van inhoudelijke 
theorieën. Aan het einde van elk hoofdstuk zal immers gespeurd 
worden naar de verklarende factoren voor de besproken beleidsinhoud 
en beleidsvorming. Ofschoon niet al le stappen in het onderzoek wor-
den gezet zoals Glaser en Strauss dit voorstellen, zal gezocht worden 
naar een reeks van hypothesen om schoolbeleid te verklaren_ Zoals 
hierboven reeds werd toegelicht, zal hierbij gebruik worden gemaakt 
van de interactionistische benadering. Deze invalshoek roept op om 
sociale feiten zoveel mogelijk te verzamelen zoals zij zich voordoen in 
hun natuurlijke setting. In het meest gunstige onderzoeksopzet zou 
dit dus betekenen dat de onderzoeker zou moeten observeren. Gelijk 
welke situatie laat observatie echter niet toe. 	Beleidsvorming zelf is 
trouwens een fenomeen dat zich op tal van momenten afspeelt en deze 
zijn niet altijd voor directe observatie toegankelijk. Daarom werd 
gekozen voor een benadering waarin de beleidsvorming door de beleids-
voerders beschreven werd in een zo natuurlijk mogelijk gesprek, een 
diepte-interview. Er werd gewerkt met een vragenschema, niet met 
een gestructureerde vragenlijst. Dit wil zeggen: er werd vooraf 
duidelijk afgesproken welke vragen aan bod moeten komen, maar de 
volgorde werd niet vastgelegd. Daarnaast werd beroep gedaan op 
documenten die resultaten waren van beleidsvoering en werd aan de 
geïnterviewden het historisch verloop van de besluitvorming gevraagd. 
Op die wijze wilden wij komen tot een weliswaar onvolmaakte vorm van 
wat E . J . Webb triangulatie heeft genoemd (Denzin , 1978) . 	Gebruik 
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makend van verschillende bronnen werd zoveel mogelijk informatie 
verzameld. De rijke schakeringen van het fenomeen komen daardoor 
beter tot hun recht. 
Informatiewinst kan men daarenboven bereiken door beleidsvoering te 
bestuderen zoals ze door de verschillende deelnemers aan dit proces 

,wordt beleefd. Daarom werd een dialectisch standpunt ingenomen. 
"Dialectisch" wordt hier fenomenologisch opgevat. Dit betekent dat de 

;onderzoeker zijn standpunt tegenover een te bestuderen fenomeen 
voortdurend verplaatst, zodat het beperkt beeld dat hij heeft vanuit 
één standpunt, wordt opgeheven. Praktisch volgt daaruit voor dit 
onderzoek dat beleidsvoering niet enkel werd bekeken vanuit het 
standpunt van de directeur, maar ook vanuit het standpunt van de 
onderdirecteur, de leerkrachten, de syndicale afgevaardigden, de 
graadcoi5rdinatoren, en anderen. Uiteraard werd niet gelijk wie onder-
vraagd, maar enkel zij die bij de beleidsvoering betrokken zijn. 
Waarom wordt er zoveel belang gehecht aan het diepte-interview ? 
Hierdoor is het mogelijk bij verschillende personen over tal van be-
slissingsdomeinen informatie te verzamelen. In een diepte-interview 
kan de tijdsdimensie en de sociale situatie worden aangegeven waarbin-
nen het beleid verloopt, de interactie tijdens de beleidsvoering, de 
sociale relaties die erin een rol spelen, alsook de houdingen en opvat-
tingen tegenover het beleid (Denzin, 1978: 112 e.v.; Hammersley en 
Atkinson, 1983: 112 e.v.; Spradley, 1979; Patton, 1980; Lofland, 
1971). Deze interviews laten daarenboven toe de interpretatie te 
kennen die door de geïnterviewden aan dit alles wordt gegeven. De 
interviewer moet daarenboven zo goed mogelijk doordringen in de 
opvatting over "beleidsvoering" zoals deze gezien wordt door de geïn-
terviewden. De laatsten zijn immers de belangrijkste figuren in een 
interactieproces. Daarom moet elk interview aangepast worden aan elke 
geïnterviewde. De relevante topics moeten aan de orde komen, maar 
steeds moet de interviewer er op bedacht zijn om de ganse situatie van 
het schoolbeleid zo ruim mogelijk ter sprake te brengen, zodat de 
geïnterviewde duidelijk maakt welke betekenisgeving volgens hem/haar 
aan de basis van het beleid ligt. Vragen moeten daarom gepast gefor-
muleerd worden om de geïnterviewde uit te nodigen zijn visie zo duide-
lijk mogelijk te formuleren. Men moet nochtans wel opletten om door 
herformulering van vragen de betekenis van de antwoorden niet te 
veranderen. 
Geeft het diepte-interview een interessant beeld van de interpretaties 
van het schoolbeleid door de beleidsvoerders, dan vertoont het op een 
aantal punten gebreken. De feiten worden steeds beschreven zoals de 
geïnterviewden deze hebben ervaren. Dit kan om verschillende rede-
nen (geheugenbeperkingen; men heeft belangen te verdedigen of 
slechts een beperkt inzicht in de situatie) afwijken van de werkelijk-
heid. Dit zou door observatie van beleidsvoeringsprocessen kunnen 
voorkomen worden. Nadeel van dit laatste is echter dat slechts enkele 
beleidsproblemen zouden kunnen bekeken worden. Dit onderzoek wilde 
echter vooral achterhalen hoe beleidsvoerders het schoolbeleid inter-
preteren. Daarom werd het diepte-interview gebruikt, temeer daar dit 
ook toeliet om meer scholen in het onderzoek op te nemen. Voor 

bepaalde feiteninformatie werd beroep gedaan op documenten (b.v. 
voor pedagogisch project, voor de begroting, en dgl.). Maar ook in 
dit geval werd gezocht naar de interpretaties ervan door de beleids-
voerders. 
Deze werkwijze kan uiteraard niet toegepast worden op een statistisch 
representatieve steekproef van scholen. 	Daarvoor is .de populatie te 
groot. Glaser en Strauss (1967: 45 e.v.) vinden dit ook van minder 
belang om tot een 'grounded theory' te komen. In de plaats daarvan 
verdedigen zij een theoretische steekproeftrekking. Dit betekent dat 
de onderzoeker voldoende groepen in zijn onderzoek moet opnemen, 
zodat verschillende facetten van de theorie gegenereerd kunnen war-
den. Hoe groot dit aantal is, kan niet op voorhand vastgelegd wor-
den, menen zij. Het belangrijkste waarop moet worden gelet, is dat 
men groepen kiest die verschillende facetten van een fenomeen zicht-
baar maken. Door deze groepen te vergelijken, kunnen inhoudelijke 
theorieën losgekoppeld worden van één groep waarin ze optreden. Zij 
kunnen op een algemener vlak getild worden. Enerzijds vindt men 
immers gemeenschappelijke kenmerken in elke groep, maar anderzijds 
ook verschillen. Dit geeft een stuk voorlopige kennis over algemene 
kenmerken en condities die niet zo algemeen zijn. Deze kennis kan o.i. 
echter niet zomaar veralgemeend worden, tenzij voor groepen met 
dezelfde kenmerken. [n tegenstelling met Glaser en Strauss hebben 
wij de theoretische steekproeftrekking niet laten afhangen van het 
verloop van het onderzoek. In het begin werden er reeds scholen 
gekozen die op een aantal belangrijke punten van elkaar verschilden. 
Deze verschilpunten werden gekozen vanuit de hypothese dat zij het 
schoolbeleid zouden kunnen beïnvloeden. Welke deze zijn, zal hieron-
der worden beschreven. 

§ 3. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK ? 

Nu het voorwerp van het onderzoek afgelijnd is, alsook de metho-
dologische principes, moet nog worden stilgestaan bij de wijze waarop 
het onderzoek is verlopen. Informatie hierover is nodig om de validi-
teit van het onderzoeksmateriaal en de -resultaten te kunnen beoorde-
len. Achtereenvolgens wordt daarom een overzicht gegeven van de 
scholen en personen die in het onderzoek zijn opgenomen, alsook van 
het onderzoeksinstrument. Daarenboven wordt beschreven hoe dit 
onderzoeksinstrument werd gebruikt. Dit wordt besproken onder de 
hoofding "procesanalyse" omdat hierin het schoolbeleidsproces centraal 
staat. In een tweede punt wordt wat uitvoeriger ingegaan op de wijze 
waarop het materiaal voor het economisch luik werd verzameld, gezien 
het eigen karakter van dit deelonderzoek. 
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1. De procesanalyse 

a. De scholen van het onderzoek 

Een procesanalyse van schoolbeleid kan vanuit technisch en financieel 
oogpunt niet gebeuren bij een representatieve steekproef van alle 
secundaire scholen in Vlaanderen. Daarom had het onderzoek plaats in 
een beperkt aantal scholen. De keuze van de scholen gebeurde op 
basis van een aantal kenmerken die van enig belang kunnen zijn voor 
het beleid. Als "school" werd hier beschouwd een pedagogische een-
heid met aan het hoofd een onafhankelijke directeur of directrice. 
Vanuit haalbaarheidsoverwegingen werd het onderzoek verricht in 12 
scholen, d.w.z. 4 rijksscholen en 8 vrije scholen. Het onderscheid 
rijksschoten en vrije scholen is belangrijk aangezien uit de formele 
structuuranalyse van het onderwijsbeleid was gebleken dat directies in 
rijksscholen en in vrije scholen verschillende vrijheidsgraden hebben 
om schoolbeleid te voeren. Het officieel gesubsidieerd onderwijs is in 
het onderzoek niet opgenomen. Om te vermijden dat belangrijke nieu-
we beleidsopties een vertekening zouden geven aan het schoolbeleid, 
werd geopteerd om enkel Type I-scholen te nemen. Een overstap naar 
dit onderwijsmodel kan immers een zeer bijzonder effect hebben op het 
schoolbeleid. 
Tevens werd bij de keuze van de scholen rekening gehouden met een 
aantal structurele kenmerken van de scholen die het schoolbeleid op 
een bijzondere wijze zouden kunnen beinvloeden. Zij vormen de basis 
voor wat Glaser en Strauss (1967: 45 e.v.) theoretische steekproef-
trekking noemen. Voor het katholiek onderwijs werd gebruik gemaakt 
van de volgende criteria: 1) scholen in landelijke gemeenten en in ste-
den, 2) de onderwijsvorm, 3) de aard van de inrichtende macht, 4) al 
of niet behoren tot eenzelfde scholengemeenschap, 5) het al of niet 
gemengd zijn van het schoolpubliek. De scholen konden echter niet 
zodanig gekozen worden dat elk van deze factoren in een bijzondere 
combinatie aanwezig zou zijn. Dit zou immers een veel groter aantal 
scholen vergen dan de 8 die worden bestudeerd. In feite is elke 
school een bijzondere case waarin deze factoren op een typische wijze 
aanwezig zijn. Indien wij in deze scholen beleidsprocessen vinden die 
zeer gelijkend zijn, kan men op basis hiervan voorlopige veralgemenin-
gen formuleren voor scholen met deze structuurkenmerken. De verschil-
len in het schoolbeleid kunnen worden gezien als het resultaat van de 
eigenheid van elke school of elke scholencategorie. De keuze van de 
scholen wordt samengevat in schema 1 en schema 2. 
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Op basis van deze overwegingen werden de volgende scholen in het 
katholieke net gekozen: 
- Scholen E, F, G en H behoren tot één scholengemeenschap. School 

E heeft een andere congregatie als inrichtende macht dan de scholen 
F, G en H. Alle scholen hebben de laatste jaren een groeiend 
leerlingenaantal, maar hebben een verschillend onderwijsaanbod. Zij 
trekken zowel jongens als meisjes aan. School E heeft drie graden 
ASO/TSO/BSO. Scholen F, G en H zijn op dezelfde campus gelegen 
(op een tiental kilometer van school E) en vormen samen een een-
heid, bestaande uit een middenschool (F), een ASO-bovenbouw (G) 
en een TSO/BSO-bovenbouw (H). Elke school heeft een eigen 
directie, maar sommige taken worden door bepaalde personen voor 
de drie scholen samen uitgevoerd. De scholen F, G en H vormen in 
de regio een sterke aantrekkingspool. 
Scholen I en L behoren tot dezelfde scholengemeenschap en zijn in 
een stad gehuisvest. School I is een driegradige ASO-school voor 
meisjes ingericht door een congregatie. School L geeft hetzelfde 
onderwijs als school 1, maar dan voor jongens en is door het bisdom 
ingericht. Beide scholen hebben een relatief stabiel leerlingen-
aantal, ofschoon school L een lichte daling kent de laatste jaren. 
Beide scholen hebben traditioneel het beeld kwaliteitsscholen te zijn. 



gemengd eengradige 
middenschool 

A 	Rijk 	tss. 100 en 	daling > 25 % 
200 [In. 

tweegradige 	gemengd 
middenschool 

Rijk 	tss. 100 en 	daling > 25 % 
200 Iln. 

gemengd C 	Rijk 	tss. 400 en 	daling tss. 5 	ASO/TSO/BSO bovenbouw 
500 Iln. 	en 15 % 

bovenbouw 	gemengd D 
	

Rijk 	tss. 300 en 	daling tss. 5 	TSO/BSD 

400 lin. 	en 15 0 

School 	Ligging 	IM (1) 	Scholencomplex 
(zelfde campus 
of gebouw) 

Scholengemeen- 	Zelfde 	Zelfde 
schap 	 scholen- 	regio 

gem. (2) 	(3) 

- 2 middenscholen 
- 2 ASO-scholen 
- HOBU-instituut 

A A 	stad 	Rijk 	- basisschool 
- middenschool 

Rijk 	- basisschool 
- middenschool 

B platte-
land 

- 2 middenscholen 
- een ASO-schoof 

2 

3 C - basisschool 
- middenschool 
- bovenbouwsch. 
- school voor 
sociale promotie 

- een middenschool 
- een ASO/TSO/BSO-

school 

C 	platte- 	Rijk 
land 

E Kath. tss. 300 en 	stijging > 25% ASO/TSO/BSO drie graden 	gemengd 

400 Iln, 

eengradige 
middenschool 

stijging tss. 
5 en 15 0 

Kath. tss. 500 en 
600 Iln. 

F gemengd 

bovenbouw 	gemengd stijging > 25% 	ASO G 	Kath. tss. 400 en 
500 iin. 

D stad 	Rijk - 2 bovenbouw-
scholen 
- HOBU-instituut 
- school voor 
sociale promotie 

E platte-
land 

congre- - basisschool 
gatio- 	- secundaire sch. 
neel 

5 E 

ASO Kath. tss. 500 en 	status qua 
600 Iln. 

drie graden 	jongens ASO Kath. tss. 700 en 	daling < 5 % 

800 Iln. 
L 5 E 
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Schema 1: Grootte, evolutie van leerlingen, onderwijsaanbod, en organisatievorm van de 
onderzochte scholen (type I). 

Scholen 	Net 	Lln.populatie 	Evolutie Iln. 	Onderwijsvorm Organisatievorm Publiek 

Schoolgrootte aantal 
1986/'87 	1982-1987 
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Schema 2: Kenmerken van het scholencomplex en de scholengemeenschap waartoe 
de onderzochte scholen behoren. 

- 2 middenscholen 
- een ASO-school 
- 2 TSO/BSO-scholen 

- een middenschool 
- 2 ASO-scholen 
- 3 TSO/BSO-scholen 

D 

Kath. tss. 400 en 	stijging > 25% 	TSO/BSO 

500 Iln. 

Kath. tss. 1000 en 	daling tss. 	TSO/BSO 
1100 Iln. 	5 en 15 % 

bovenbouw 	gemengd 

drie graden 	meisjes 

bovenbouw 	gemengd 

congre- - middenschool 
gatio- 	- ASO bovenb. 
neel 	- TSO/BSO 

bovenbouw 

- een middenschool 
- 2 ASO-scholen 
- 3 TSO/BSO-scholen 

H 

H platte-
land 

F 
	

platte- 	congre- - middenschool 
	

- een middenschool 	5 
	

E 
land 
	

gatio- 	- ASO boven- 	- 2 ASO-scholen 
neel 
	

bouw 	 - 3 TSO/BSO-scholen 
- TSO/B5O bo-
venbouw 

• platte- 	congre- - middenschool 
	

- een middenschool 
	

5 
	

E 
land 
	

gatio- 	- ASO bovenb. 	- 2 ASO-scholen 
neel 	- TSO/B50 

	
- 3 TSO/BSO-scholen 

bovenbouw 
Kath. tss. 1100 en 	stijging > 25% ASO/TSO/BSO drie graden 	gemengd 

1200 lln. 
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School Ligging IM 	Scholencomplex Scholengemeen-  Zelfde Zelfde 

schap 
	 scholen- 	regio 

gem. 

stad 	congre- - basisschool 	- 2 ASO-scholen 	6 	 A 

gatio- 	- T50/850- 	- een TSO/BSO-sch. 

reel 	school 	 - een 050-school 
- ASO-schoof 
- hogere techn. 
normaalschool 

J stad 	bis- 	- middenschool 
schop- 	- TSO/BSO 
pelijk 	bovenbouw 

- schooi voor 
sociale promotie 

- een middenschool 	7 	 A 

- 2 ASO-scholen 
- een TS0/1350-sch. 
- een BSO-school 

 

  

- basisschool 
- ASO-school 

L 	stad 	bis- 
schop-
pelijk 

- 2 ASO-scholen 	6 	 A 

- een T50/BSO-sch. 
- een /350-school 

K 	stad 	congre- - basisschool 
gatio- 	- secundaire 
neef 	school 

- HOBU-instituut 

- een middenschool 	8 	 A 

- 2 ASO-scholen 
- een TSO/BSO-sch. 
- een BSO-school 

) IM = inrichtende macht 
(2) Scholen aangeduid met hetzelfde cijfer behoren tot dezelfde scholengemeen-

schap. 
{3) Dezelfde letter geeft aan dat de scholen in dezelfde regio gelegen zijn. 

Merk echter op dat school A tot het rijksnet behoort en de scholen I, J, K en 
L tot het katholiek onderwijs. 

- Schoof J en K liggen in dezelfde stad als I en L maar behoren elk 
tot een andere scholengemeenschap clan 1 en L. School J is een 
TS0/850-bovenbouwschool voor jongens ingericht door het bis-
dom. School K is een ASO/TSO/BSO-school voor meisjes, die 

vroeger enkel TSO/BSO-onderwijs aanbood. Haar inrichtende 
macht is een congregatie. Wat het leerlingenaantal betreft zit 
school K in de lift, terwijl school J leerlingen verliest. 

De keuze van de 4 rijksscholen kon uiteraard niet gebeuren op basis 
van dezelfde criteria als deze van de katholieke scholen. Er werden 
vier scholen gekozen die op een aantal structurele factoren verschilden 
van elkaar. Het belangrijkste criterium dat werd gehanteerd was het 
onderwijsaanbod. Twee middenscholen werden bestudeerd. De ene is 
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eengradig (school A), de andere tweegradig (school E). Zij behoren 
niet tot eenzelfde scholengemeenschap en zijn niet in dezelfde stad 
gelegen. Daarnaast werd er een landelijke ASO/TSO/BSO-bovenbouw- 
school opgenomen (school C) en een stedelijke TSO/BSO-bovenbouw-

school (school D). Elk behoort tot een verschillende scholengemeen- 
schap. Deze rijksscholen zijn kleiner dan de meeste katholieke scho- 
len. Alle verliezen leerlingen de laatste jaren. 	Het zou interessanter 
geweest zijn ook rijksscholen met een stijgend leerlingenaantal in het 

onderzoek op te nemen. Op basis van de beschikbare informatie kon 
dit niet gerealiseerd worden. 

Wie werd in deze scholen ondervraagd 7 Aangezien schoolbeleid niet 

enkel een zaak is van de directeur of de directrice, maar van een 
directieteam werd de bevraging niet beperkt gehouden tot de directeur 
of de directrice. Naast de directeur of de directrice worden leden van 
verschillende adviesraden ondervraagd alsook hun belangrijkste mede- 
werkers. 	Het reglementair kader schrijft immers voor dat de directie 
op tal van ogenblikken beroep moet doen op het advies van bepaalde 
raden. Vele katholieke scholen hebben daarenboven, naast de regle- 
mentair opgelegde raden, raden in het leven geroepen die op de be-
sluitvorming van de directie invloed kunnen hebben. Schema 3 geeft 
een beknopt overzicht van deze raden. 
De belangrijkste informant voor de onderzoekers was uiteraard de 

directeur of de directrice van elke school. Maar daarnaast werden 
vele andere sleutelfiguren ondervraagd omdat zij een substantiële 
bijdrage leverden tot het schoolbeleid of omdat zij lid of voorzitter 
waren van adviesorganen. De keuze van deze sleutelfiguren werd 
gemaakt op basis van een eerste verkennend interview met elke direc- 

teur of directrice. Dit werd soms op basis van latere interviews 
gecorrigeerd. Aangezien alle scholen niet dezelfde besluitvormings- 
structuur hebben en daar de taken in alle scholen niet door dezelfde 
titularissen werden verricht, verschilde het aantal ondervraagde perso-
nen van school tot school. 
In het rijksonderwijs werden twintig personen ondervraagd. Dit aantal 
is verhoudingsgewijs kleiner dan in het katholiek onderwijs. De reden 
hiervan is dat de beleidsstructuur in de rijksscholen eenvoudiger is 
dan in het katholiek onderwijs. [n de rijksschoien werd naast de 
directeur of directrice meestal ook een lid van het pedagogisch college 
ondervraagd, een syndicaal afgevaardigde, een ordonnateur en/of een 
rekenplichtige. Waar het relevant was werden eveneens een werkplaats-
leider, de voorzitter van het oudercomité en leerkrachten ondervraagd. 
In het vrij onderwijs werden naast de directeur of de directrice, 
steeds interviews afgenomen van de voorzitter van het oudercomité, de 
voorzitter of een belangrijk lid van de inrichtende macht en een 
graadcoi5rdinator. Afhankelijk van de structuur van elke school 
werden er tevens gesprekken gevoerd met de directiesecretaris, de 
onderdirecteur, de voorzitter van de oudleerlingenbond, de voorzitter 

van de lerarenraad, de voorzitter van het comité voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaats, de werkplaatsleider, de 
opvoeder-huismeester, de voorzitter van de pastorale raad, en soms 
met personen die een belangrijke taak vervulden (b.v. boekhouding) 
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Schema 3: Directie en overlegorganen van de scholen. 

RIJKSONDERWIJS 

Scho- directie pedagogisch 	syndic. oudervereniging vriendenkring leerlin- 

len 	 college 	 afgev. 	 genraad 

KATHOLIEK ONDERWIJS 

Scho-  directie directieraad 	leraarsraad onderne- 	synd. ouder- lin. 

len 	 mlngsraad 
	

afgev. veren. raad 

E 	directeur 	1 	 - directeur 	 1 	 X 	X 	X 
- 6 leerkrachten 

A 	directeur 	directeur + 2 	X 	leden van basis- lkn., oudlkn., 	/ 

Ikn. + synd. 	 en middenschool ex-leden ouder- 
afgevaardigde 	 vereniging 

B directrice 	directrice + 2 	X 	directie, le- 	directie, le- 	/ 

Ikn.(1 is synd. 	 raars, een drie- 	raars, een drie- 

afgev.), vrijwil- 	 tal ouders, 	tal ouders, 

lige kandidaten 	 buitenstaanders 	buitenstaanders 

C 	directeur 	scholenraad (*) 	X 
	

directie, voor- 	/ 

voor basissch., 	 al Ikn., enkele 

midden- en bo- 
	 buitenstaanders 

venbouwschoffl 

D directeur 	directeur + 	X 
	 - alle leer- 

4 leerkrachten + 
	

krachten 

synd. afgevaar- 	 - oudleerlingen 

digde 
	 - oudleerkrachten 

- directie 
- bestuur 

- * leden van scholenraad: leerkrachten, syndicale afgevaardigde, ouders, 
vriendenkring 

- X: aanwezig in de school 
- /: niet aanwezig  

directeur 	1 	 - directeur 	 X 	X 
- dir. secr. 
- 6 leerkr. 
- synd. afg. 
- graadcoijrd. 

G 	directeur 	 - directeur 	- 3 directeurs 	X 	X 
- 8 leerkr. 	- 3 dir. secr. 
- synd. afg. 	- 6 perso- 
- graadcoiird. 	neelsleden 
- dir. secr. 

H 	directeur - directie 	- directeur 	 X 	X 
- graadcord. 	- 4 leerkr. 
- huismeester 	- werkpl.leider 
- werkpl.ieid. 	graadcard, 
- geestelijke 	- synd. afg. 

Ikn. 

directrice 	1 	 - directrice 	- directrice 	X 
- 5 leerkr. 	- 5 leerkrachten 
- 1 MVD-pers. - 1 MVD-pers. 

{1) 	 (1) 
[bevoegd voor (bevoegd voor 
ASO/TS0)(2) ASO/TSO)(2) 

(1) MVD-pers. = meesters-, vak-'en dienstpersoneel. 
(2) Leraarsraad en ondernemingsraad vallen samen. 
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KATHOLIEK ONDERWIJS 

- direc- 	- directie + 	- directie + 	- directie + 
	x 	x 	/ 

teur 	AEG dir. (1) 	AEG dir. 	AEG dir. 
- onder- - graadcoórd. 	- S leerkr. 	- 6 leerkr. 

direct. - werkpl.leid. 	- synd.afg. 	- synd.afg. 
- dlrectiesecr. 	- dir. secr. 	- dir. secr. 

AEG (2) 	AEG (2) 

- direc- 	- directie 	- directie 
teur 	graadco,lird. 	- Ikn./hulpopy. 

- onder- - werkpl.leid. 	12 
direct. 

L 	direct. 
- onderd. 

- directeur 	- directeur 
- leerkrachten - leerkrachten 
- graadcoi5rd. - graadcoeird. 

(2) 	 (2) 

X 	x 
voor la-
ger en 
middeib. 
samen 

(1) AEG = autonome eerste graad voorbereidend op bovenbouwschool J. 
(2) Leraarsraad en ondernemingsraad vallen samen. 

ook al stonden zij niet officieel voor deze taak ingeschreven in het 
personeelsbestand van de school. Volgens deze criteria werden er in 
de acht katholieke scholen ongeveer 70 personen ondervraagd. 

b. Het onderzoeksinstrument 

Vermits het de bedoeling was een zo genuanceerd mogelijk beeld te 
verwerven van de wijze waarop het lokale schoolbeleid werd gevoerd, 
moest het onderzoeksinstrument voldoende ruimte bieden om alle aspec-
ten van dit beleid zichtbaar te maken. Daarom werd, zoals reeds 
gezegd, geen gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst met 
gesloten vragen. Dit zou enkel toelaten het eigen onderwijsbeleid in 
vaste, voorafbepaalde categorieën te bestuderen. Hierdoor zou het 
specifiek karakter van het beleid van elke school dreigen verloren te 
gaan. Daarom werd gebruik gemaakt van het diepte-interview. De 
interviewers kregen een reeks van topics mee die zeker in het gesprek 
aan bod moesten komen, maar die telkens moest uitgebreid worden met 
vragen die zij tijdens een voorafgaande training hadden ingeoefend. 
Voor elke school en voor elke geïnterviewde persoon verschilde dit 
interviewschema , omdat elke school op een eigen wijze met de beleids-
structuren omging. Uiteraard waren de algemene lijnen voor de scho- 

len dezelfde. Daar echter in alle scholen niet dezelfde raden func-
tioneerden, en daar dezelfde raden in elke school niet op dezelfde 
wijze werkten, moesten hier telkens aanpassingen gebeuren door de 
interviewers • 
Op de eerste plaats moest worden gezocht naar de algemene beleids-
doeleinden, het beleidskader, de beleidsinhoud en de beleidsresultaten 
van de school. Ten tweede moest worden nagegaan hoe dit beleid tot 
stand kwam, hoe en door wie de beslissingen werden genomen en hoe 
zij werden opgevolgd. Ten derde werd onderzocht welke middelen 
daartoe werden aangewend en door wie dit beleid werd gevoerd en 
beïnvloed. Dit betekende dat in de diepte-interviews steeds het 
algemene beleidskader van de school werd opgenomen en het beleids-
verloop in de verschillende adviesraden werd besproken. 
Bij de studie van de wording van de beleidsbeslissingen werd aandacht 
besteed aan de voorbereiding van de beleidsbeslissingen, de eventuele 
discussie daarover, de eigenlijke beslissing en de opvolging van de 
uitvoering. 
Voor elke adviesraad of individuele deelnemer aan het schoolbeleid 
moesten steeds de volgende vragen gesteld worden: Wie neemt deel aan 
wat ? Waarover wordt er gesproken ? Op welke tijdstippen gebeurt 
een bepaalde act ? Hoe wordt er deelgenomen ? Waarom wordt er 
deelgenomen ? Wat is het resultaat ? Wie interfereert ? Op welke 
basis mag men deelnemen aan de beleidsvoering ? 
Het had geen zin om deze vragen voor gelijk welk deel van het onder-
wijsbeleid te stellen, vermits reeds vele zaken nationaal bepaald zijn. 
Daarom werd de vraagstelling beperkt tot deze beleidsdomeinen die op 
basis van de structuuranalyse (Devos, e . a . , 1987) enige vrijheid 
gaven aan de schooldirecties. De vraagstelling werd beperkt tot een 
overzichtelijke lijst van beleidsdomeinen. Dit liet toe om het proces 
voor elk domein genuanceerd te onderzoeken. Zoals uit het begin van 
dit hoofdstuk (zie § 1 , 3) gebleken is, werd daarom de vraagstelling 
op de volgende domeinen gericht: 1) de aanwending van het urenpak-
ket, 2) de aanwerving, benoeming en afdanking van het personeel, 3) 
de 	rationalisatie en de programmatie, 14) de k lasseraadactiviteiten , 5) 
de evaluatie, de deliberatie en oriëntering, 6) het financieel en 
materieel beleid en 7) de recrutering van de leerlingen. De klemtoon 
bij de bevraging werd gelegd op de ervaringen tijdens de schooljaren 
1985P86 en 1986 / '87 . Om een te eng beeld te vermijden, werd ook 
kort gevraagd naar de verschillen met vroegere schooljaren. Dit 
laatste kreeg echter minder aandacht. Belangrijk was te achterhalen 
hoe de verschillende deelnemers aan het schoolbeleid dit beleid in het 
recente verleden hadden ervaren. 
Er dient opgemerkt te worden dat ook op andere domeinen een lokaal 
beleid kan gevoerd worden. Deze domeinen werden echter niet opge-
nomen omdat het gebruikte onderzoeksinstrument niet geschikt was om 
ze te analyseren. Dit was o.m. het geval voor de discipline en het 
studiepei I . 
Als algemeen principe gold dat eerst de directeur of de directrice werd 
ondervraagd en dan pas de andere sleutelpersonen. Op die wijze was 
het mogelijk bepaalde typische visies van de directie te confronteren 

Scho- directie directieraad 	leraarsraad onderne- 
	synd. ouder- 

len 
	 mingsraad 

	
afgev. _veren. raad 



met opstellingen van andere deelnemers aan het schoolbeleid. Daarna 
werd de directie nog tweemaal ondervraagd, rekening houdend met de 
verkregen informatie bij de anderen. 
Naast het diepte-interview werd er, zoals reeds aangegeven, ook 
gebruik gemaakt van officiële stukken (b.v. over het pedagogisch 
project, gedenkboeken) en van de boekhouding voor het financiële luik 
(cfr. infra). Deze informatie werd ook gebruikt in de interviews. 
Het moet nochtans onderstreept worden dat het beeld dat we over het 
lokale schoolbeleid hebben, overwegend steunt op de mondelinge mede-
delingen van de beleidsbetrokkenen. Er was geen tijd beschikbaar om 
o.m. besluitvormingsprocessen in raden te observeren of om bepaalde 
resultaten van het beleid (b.v. het aantal A-, 8-, C-attesten) in 
documenten te onderzoeken. 

c. Verloop van het onderzoek  

Aangezien het onderzoeksproces een langdurige en intense medewerking 
van de scholen veronderstelde, werden de scholen met de nodige zorg 
gekozen en benaderd. Hierbij kon worden gerekend op de waardevolle 
steun van de Minister van Onderwijs, de heer Daniël Coens, verant-
woordelijk voor het rijksonderwijs op het ogenblik van het onderzoek. 
Eveneens kregen de onderzoekers veel steun van de toenmalige secreta-
rissen-generaal van het NVKTO (E. H. A. Boone) en van het NVKMO 
(de heer W. Duyver) bij het benaderen van de scholen van het katho-
lieke net. De scholen werden voor de eerste maal benaderd in april-
mei 1986. Een eerste verkennend interview van één à twee uren werd 
er gevoerd met de directeurs die hierbij in bepaalde gevallen werden 
bijgestaan door hun medewerkers. Spijts deze voorbereiding moest in 
december 1986 naar een andere rijksschool gezocht worden, daar één 
directeur onvoorzien de school verliet. Ofschoon wij in dezelfde school 
hadden kunnen blijven werken, werd dit niet gedaan omdat alle andere 
directeurs reeds enige ervaring hadden in hun ambt. Een beginnend 
directeur zou eventueel anders kunnen reageren dan zijn meer ervaren 
collega's. 
In oktober 1986 werden drie interviewers aangeworven, twee onderwijs-
kundigen en één socioloog. Allen waren vertrouwd met het onderwijs-
systeem. Om zeker te zijn dat zij de diepte-interviews in de geest van 
de onderzoekers zouden afnemen, werden zij twee weken getraind. 
Enerzijds bestond hun programma uit de theoretische studie van onder-
wijsorganisatie en organisatiesociologie, anderzijds uit een doorge-
dreven interviewtraining. In beide onderdelen werd uiteraard expliciet 
rekening gehouden met de centrale vraagstelling van de onderzoekers, 
nl. het schoolbeleid. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van 
elke school werkte elke onderzoeker alle interviews af in dezelfde 
school. Elke interviewer had vier scholen te onderzoeken. Hierdoor 
zou elke interviewer de samenhang van alle gegevens in een school 
veel beter zien en kunnen rapporteren. 
Van november 1986 tot januari 1987 werden de interviews afgenomen. 
Alle interviews werden op geluidsband vastgelegd. Na elk interview 

moest elke interviewer het gesprek volledig uitschrijven. Nadien moest 
hij bij de onderzoekers tevens verslag uitbrengen over alle bijkomende 
relevante informatie. Alle respondenten werden éénmaal ondervraagd, 
de directeurs echter tweemaal. Eenmaal bij het begin van .de inter-
viewronde en éénmaal aan het einde. Dit laatste moest toelaten om 
eventuele punten die door andere respondenten waren ten berde ge-
bracht, nader te bevragen. Al dit materiaal werd door de onderzoe-
kers kritisch onderzocht. Van april tot juni 1987 werd elke directeur 
nogmaals bezocht door de onderzoekers zelf om onduidelijkheden in de 
gesprekken op punt te stellen. 
Al deze uitgeschreven gesprekken werden tenslotte ingevoerd in een 
groot computerbestand. Op die wijze beschikte men over alle informa-
tie zoals die door de respondenten letterlijk was medegedeeld. Dit 
leverde enkele duizenden bladzijden gegevens op; elk interview duurde 
immers een half uur tot twee of meer uren. Dit materiaal werd voor-
zien van de gepaste codes en geanalyseerd met het programma FY! 
3000. Hierdoor was het mogelijk om zeer snel in dit grote bestand de 
gezochte onderzoeksgegevens te vinden. Al het materiaal werd per 
school gestockeerd, zodat de context van elke school steeds zichtbaar 
was. Het programma liet daarenboven toe om vergelijkingen tussen 
scholen te maken, zodat naar algemene trends kon gezocht worden. 
Met dit analyse-instrument was het tevens ook mogelijk om de samen-
hang van de verschillende beleidsfactoren snel op te zoeken. Van juli 
1987 tot einde 1988 werd al dit materiaal geanalyseerd en werden de 
analyses uitgeschreven. 

2. Het economisch luik 

Schoolbeleid wordt niet gevoerd zonder financiële middelen. Deze 
financiële middelen komen overwegend van het rijk. In het vrij onder-
wijs kan men echter ook over andere middelen beschikken. De aan-
wending van de gelden is voor een deel nationaal voorgeschreven, 
maar kan door de scholen ook op een eigen wijze worden ingevuld. 
Zoals uit de structuuranalyse blijkt (Devos, e.a., 1987) beschikt het 
vrij onderwijs over meer vrijheid dan het rijksonderwijs om het geld te 
besteden. 
Om een beeld te krijgen van de relatie tussen het pedagogisch beleid 
en het financieel beleid, werd er geopteerd voor de volgende werkwij-
ze: 
1) onderzoeken welke gelden scholen ontvangen en vanwaar deze 

komen; wat men uitgeeft en waaraan dit geld wordt besteed; wat 
zijn de passiva en activa van de scholen, over welke gebouwen 
beschikken de scholen; 

2) onderzoeken op welke basis directies komen tot een beslissing over 
de verdeling van de gelden of over de 'wijze waarop geld moet 
verworven worden; 
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3) onderzoeken welke de band is tussen het financieel beleid en het 
pedagogisch beleid. 

a. Het onderzoeksontwerp en het onderzoeksinstrumentarium  

Om bovengestelde vragen te beantwoorden werden twee stappen gezet: 
ten eerste, het verzamelen van de boekhoudkundige gegevens van elke 
school voor de jaren 19814, 1985 en 1986, alsook de toestand van de 
gebouwen; ten tweede, diepte-interviews met de directie, in het kat-
holiek onderwijs met de inrichtende macht, in het rijksonderwijs met de 
ordonnateur en/of de boekhouder om een juiste interpretatie te maken 
van de boekhoudkundige gegevens in relatie tot het gevoerde beleid. 
De boekhoudkundige gegevens werden verzameld met behulp van 
eenvormige boekhoudkundige schema's die door elke school moesten 
ingevuld worden. Om zeker te zijn dat alle posten éénvormig zouden 
ingevuld worden, werden deze zo duidelijk mogelijk omschreven. 
Nadien werd door de onderzoekers opnieuw contact genomen met de 
hoekhouders om zeker te zijn dat de verschillende posten juist waren 
ingevuld. Vanzelfsprekend moesten deze boekhoudkundige schema's 
worden aangepast aan de eigenheid van elk net. De inkomsten en de 
uitgaven van het rijksonderwijs en het katholiek onderwijs zijn sta-
tutair verschillend. Er werd echter wel voor gezorgd de posten zoveel 
mogelijk vergelijkbaar te houden. 
Welke grote posten waren in deze boekhoudkundige schema's opgeno-
men ? De kleine onderdelen worden hier weggelaten omdat dit enkele 
bladzijden beslaat. Elke school moest het aantal leerlingen vermelden 
per studierichting en per leerjaar. Verder moest men balansrekenin-
gen geven met specificaties over gronden, gebouwen, verschillende 
bankrekeningen, eigen vermogen, afschrijvingen, enz. Daarnaast 
werden de exploitatierekeningen opgevraagd, waarin plaats was voor 
algemene kosten, personeelskosten, bedrijfslasten, vervoerskosten, 
administratiekosten, grond- en hulpstoffen, onderwijsuitgaven, para-
scolaire activiteiten, aankoop van duurzaam materiaal en allerlei (voor 
meer bijzonderheden zie hoofdstuk 7). Uiteraard werden ook de 
ontvangsten opgevraagd. Hierin kwamen vooral aan bod de toelagen 
(katholiek onderwijs) of dotaties (rijksonderwijs), verkoop en levering 
van goederen en diensten, vervoer, parascolaire activiteiten, financiële 
baten. 

b. Het onderzoeksverloop van het economische luik  

Was de medewerking van alle scholen vlot voor de procesanalyse, dan 
kan dit niet worden gezegd voor het onderzoek van het economische 
luik. Enerzijds was er bij de scholen een terughoudendheid om over 
de financiële situatie alle informatie te geven, anderzijds was het 
technisch niet mogelijk alle informatie zo gedetailleerd te verstrekken 
als gevraagd in het onderzoek. In het vrij onderwijs heeft elke school 
immers haar eigen boekhoudkundig systeem en het bleek achteraf 
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(soms) niet meer mogelijk om de posten op een juiste wijze in te vul-
len. Na enige tijd bleek dat door de vrije scholen geen balansreke-
ningen werden ingevuld en dat er evenmin informatie over de gebou-
wen werd gegeven. Slechts 7 van de 8 vrije scholen gaven de wer-
kingstoelagen en slechts 6 gaven een beeld van hun andere inkomsten 
naast de toelagen. Scholen E en I gaven te weinig informatie voor een 
betrouwbare analyse van de kostenstructuur. Dit was ook het geval 
voor de inkomsten van deze scholen. Daarenboven bleek ook dat de 
informatie betreffende de inkomsten van school K niet betrouwbaar 
was. Voor het vrij onderwijs werd daarom de inkomstenstructuur 
slechts voor vijf scholen geanalyseerd. 
In de rijksscholen werden we met een ander probleem geconfronteerd. 
Tot 1984 werd het financieel en materieel beheer voor elke school 
nationaal gevoerd. Vanaf 1985 traden de SABMO's in werking en 
gebeurde het beheer lokaal. Een SABMO verzorgt nochtans niet het 
financieel en materieel beheer van één school, maar wel van een scho- 
leng roep. 	Daardoor konden geen rekeningen warden gegeven voor 
elke school afzonderlijk. Zij hadden steeds betrekking op meerdere 
scholen van het scholencomplex waartoe de onderzochte school behoor-
de. 
Gezien al deze moeilijkheden werd uiteindelijk de analyse van het 
financieel en het materieel beleid in alle scholen enkel uitgevoerd op 
basis van de cijfers van 1985. Deze werden aangevuld met diepte-in-
terviews met de verantwoordelijken voor dit beleid. Op die wijze 
konden de budgetten van 1985 in een ruimer tijdsperspectief worden 
geplaatst. Rekening houdend met deze correcties werden uiteraard 
vragen gesteld aan de verschillende beleidsvoerders in de scholen over 
de aanwending van deze gelden en de andere middelen. Er werd niet 
enkel gepeild naar een juiste interpretatie van de financies in een 
langer tijdsverloop. Er werd tevens gezocht naar de band tussen dit 
beleid en de andere domeinen van het schoolbeleid. 

§ 4. BESLUIT 

Met behulp van de voorgaande methodologische principes wordt in de 
volgende hoofdstukken getracht een antwoord te geven op de vraag: 
hoe functioneert schoolbeleid in secundaire scholen en welke structu-
rele en culturele factoren beïnvloeden dit. De zeven volgende hoofd-
stukken zullen telkens een facet van dit schoolbeleid beschrijven en 
aan het einde van elk hoofdstuk zal een poging worden ondernomen om 
inhoudelijke theorieën te genereren die dit schoolbeleid helpen ver-
klaren. In het negende hoofdstuk wordt geprobeerd het schoolbeleid 
te typeren en de inhoudelijke deeltheorieën op een algemener niveau te 
brengen. Nochtans wordt niet zover gegaan dat er wordt doorgestoten 
naar formele theorieën over organisaties. Wij beperken ons tot de 
schoolorganisatie. 



Welke problemen worden achtereenvolgens in de volgende hoofdstukken 
behandeld 7 Op de eerste plaats wordt de vraag gesteld hoe scholen 
omspringen met het beschikbare urenpakket ( hoofdstuk 2) . Dit uren-
pakket is een buitengewoon interessant instrument voor scholen om een 
pedagogisch beleid te voeren. De verdeling van het urenpakket kan 
immers gebruikt worden om het studieaanbod te vergroten, de begelei-
ding van leerlingen te veranderen, de klassen samen te stellen, de 
arbeidsplaats voor leerkrachten te garanderen, enz . Ten tweede zal 
het lokale beleid worden bevraagd op het vlak van aanwerving, benoe-
ming en afdanking van het personeel (hoofdstuk 3) . De beleidsruimte 
van scholen op dit vlak laat scholen toe om bepaalde types leerkrach-
ten aan te trekken of niet op te nemen. Het bepaalt voor een deel het 
gelaat van een school. Vervolgens wordt er stilgestaan bij rationali- 
satie en programmatie (hoofdstuk 4) . 	De wijze waarop scholen het 
onderwijsaanbod beperken of verruimen is één van de belangrijkste 
factoren die de aantrekkingskracht van de school op leerlingen bepa-
len. In deze context wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke 
betekenis van de eenheidsstructuur. Op de vierde plaats wordt het 
beleid inzake klasseraadactiviteiten onderzocht ( hoofdstuk 5) . 	Klas- 
seraden kunnen in sterke mate bijdragen tot een bepaalde pedagogische 
aanpak in de school. School leiders kunnen deze daarvoor gebruiken, 
maar ook verwaarlozen. In het verlengde hiervan ligt de evaluatie, de 
deliberatie en de oriëntering van leerlingen, aangezien dit ook in grote 
mate in klasseraden gebeurt ( hoofdstuk 6) . 	Hoe scholen met deze 
evaluatie omspringen heeft veel betekenis voor de doorstroming van 
leerlingen en bijgevolg voor de democratisering. In hoofdstuk 7 wordt 
vervolgens het financieel en materieel beleid onderzocht. Naast de 
inhoudelijke informatie over kosten en inkomsten, wordt inzicht gege-
ven over de wijze waarop de besluitvorming op dit domein verloopt. 
Hierbij wordt expliciet een onderscheid gemaakt tussen rijksonderwijs 
en katholiek onderwijs. Als laatste beleidsdomein wordt het beleid 
inzake recrutering van leerlingen onderzocht ( hoofdstuk 8) . 	Voor 
scholen is dit zeer belangrijk, vermits schoolorganisaties als eerste 
taak hebben leerlingen te onderwijzen. Hier worden vragen gesteld 
naar de wijze waarop leerlingen gerecruteerd worden, alsook de manier 
waarop de school leiding tot dit beleid komt. 	Het negende hoofdstuk 
poogt in deze verschillende beleidsdomeinen patronen te vinden. De 
vele afzonderlijke observaties worden hier gebruikt om een algemeen 
bruikbaar geheel van proposities te vinden die toelaten om school beleid 
te verklaren. in een tiende, kort hoofdstuk, tenslotte , wordt een 
reeks conclusies getrokken die het beleid kunnen inspireren. 

Vooraleer met de inhoudelijke beschrijving van schoolbeleid te begin-
nen, moet nog gewezen worden op enkele aspecten van de rapporte-
ring. De volgende bladzijden zullen dikwijls citaten geven van de 
gesprekken die gevoerd werden. Ofschoon het in feite interessant zou 
zijn te weten van wie deze uitspraken komen en in welke context ze 
gebeurden, zal dit niet worden vermeld. De onderzoekers moesten 
hier kiezen tussen eisen van wetenschappelijke nauwkeurigheid en de 
morele plicht het confidentieel karakter van de gesprekken te be- 

schermen . 	Zij hebben het laatste laten primeren. 	Daarom worden 
uitspraken enkel gegeven met de aanduiding van de positie van de 
spreker, zelden met de aanduiding van de school. Lezers die aan het 
onderzoek hebben medegewerkt, zullen sommige uitspraken zeker 
herkennen; voor anderen zal dit niet gemakkelijk, hopelijk onmogelijk 
zijn. Vele scholen in Vlaanderen vertonen immers dezelfde kenmerken 
als deze die in dit onderzoek zijn opgenomen. 	Identificering van de 
onderzochte scholen zal dan ook niet mogelijk zijn en heeft voor de 
inschatting van de waarde van de resultaten geen enkele betekenis. 
Een tweede bemerking moet nog gemaakt worden over het gebruik van 
de termen directeur en directrice. Om de tekst niet te verzwaren 
werd verkozen het meervoudswoord "directeurs" te gebruiken voor 
"directeurs en di rectrices" . 	Indien het vanuit een onderzoeksstand- 
punt interessant is om een onderscheid te maken tussen directeurs en 
directrices, dan wordt dit ook aangegeven. 
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HOOFDSTUK 2 

AANWENDING VAN HET URENPAKKET 

Elk schooljaar beschikken de scholen over een aantal uren-leerkracht, 
dat ze in grote mate vrij kunnen aanwenden. De aanwending van het 
urenpakket heeft twee facetten. Ten eerste: waarvoor worden de uren 
gebruikt ? Welke accenten worden gelegd bij de vormgeving van het 
onderwijs dat de scholen aanbieden ? Het gaat hier om de beleidsin-
houd. Dit wordt behandeld in § 1 "Prioriteiten in de aanwending van 
het urenpakket". Ook wordt de wijze waarop dit beleid tot stand 
komt, onderzocht, m.a.w. welke personen of instanties spelen een rol 
in het bepalen van deze prioriteiten en wat is hun rol ? Deze vraag 
naar de besluitvorming wordt behandeld in § 2 "Besluitvorming inzake 
de aanwending van het urenpakket". in een laatste punt worden de 
patronen van het lokaal beleid en de factoren die dit beleid meebepa-
len, beschreven. 

§ 1. PRIORITEITEN IN DE AANWENDING VAN HET URENPAKKET 

1. Het urenpakket en de vrije aanwending ervan 

Het aantal uren-leerkracht wordt vastgesteld op basis van een aantal 
wekelijkse uren-leerkracht per leerling. Onder uren-leerkracht wordt 
verstaan het aantal lestijden dat wekelijks besteed wordt aan het 
onderwijzen van de leervakken en de andere prestaties die in de 
opdracht van de leerkracht mogen opgenomen worden, met uitzondering 
van de cursussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Dit 
aantal uren-leerkracht per leerling, uitgedrukt in een omkaderings-
coëfficiënt per leerling, moet door elke schooi individueel worden 
berekend. Daarenboven worden binnen elke school afzonderlijke 
coëfficiënten berekend afhankelijk van de graad en de onderwijsvorm. 
Het totaal aantal uren-leerkracht per onderwijsinrichting - het zoge-
naamde urenpakket - is, grosso modo, gelijk aan de som van de verme-
nigvuldigingen van deze coëfficiënten met de respectieve leerlingen-
aantallen, De coëfficiënten die elke school individueel berekent, 
worden sterk bepaald door enerzijds de evolutie van het leerlingen-
aantal in de schooljaren 1984-85 en 1985-86, en anderzijds de onder-
wijsvorm. In het jaar van het onderzoek, het schooljaar 1986-87, 
kreeg het leerlingenaantal nog een bijkomende betekenis omdat van het 
urenpakket een zeker procent (schommelend tussen 0 en 4 procent) 
moest worden afgetrokken. Hierdoor werd de omkadering van de type 
1-scholen teruggebracht op het niveau van de type 11-scholen. Deze 
besparing is vanaf het schooljaar 1986-87 gehandhaafd gebleven. 
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Dit urenpakket mag - mits inachtname van enkele minimale beper- 
kingen - vrij worden aangewend. 	Met uitzondering van een paar 
specifieke gevallen, bestaan er daarenboven geen behouds- en split-
singsnormen meer. Dit heeft tot gevolg dat de directies hier over een 
zeer grote formele beleidsruimte beschikken. Dat hiermee ook de 
verantwoordelijkheid sterk is toegenomen, wordt geillustreerd door de 
volgende uitspraak van een inrichtingshoofd: 

(...) Eén van de goede zaken van de reorganisatie van het 
onderwijs is het lesurenpakket, dacht ik wel. Dat kan een twee-
snijdend zwaard worden. Vroeger had men de normen, men heeft 
ze nu nog bij oprichting. De vrijheid die men heeft bij de aan-
wending van het lesurenpakket heeft de verantwoordelijkheid voor 
een stuk verschoven. Vroeger kon men niet anders, en ja, dan 
stond men tegenover de leerkrachten met: "luister, het is iemand 
die het gedaan heeft". Nu moet men het zelf doen. 

Dat dit "zelf doen" verre van eenvoudig is, blijkt duidelijk uit het 
onderzoek. Een directiesecretaris formuleert het als volgt: 

(...) U moogt gerust aannemen, dat opstellen van het lessenpak-
ket, ja, men moet ergens - hoe zal ik het zeggen - jongleren of 
manoeuvreren om er zoveel mogelijk uit te halen en om zoveel 
mogelijk leerkrachten aan het werk te houden. Ik mag zeggen: 
ieder schooljaar is dat een enorme belasting. 

De vraag is wat de twaalf scholen uit het onderzoek, binnen het 
algemene kader van besparingen en denataliteit, met hun uren-leer- 
kracht inrichten. 	Hierbij wordt uitgegaan van een model-type - 
1-school, waar vereenvoudigd het urenpakket voor drie grote blokken 
wordt aangewend: ten eerste de verplichte lessenroosters van de 
leerjaren, opties, beroepenvelden, enz. (studieaanbod); ten tweede een 
aantal begeleidingsvormen, nl. bijzondere pedagogische taken, klasse-
directie, klasseraad, differentiatie-uren, inhaallessen, heroriënte-
ringslessen en het bijkomend splitsen van klassen in de eerste graad 
voor complementaire activiteiten; en ten derde het vormen van vrij 
kleine klassegroepen door het respecteren van (weliswaar niet meer 
verplichte) lage VSO-splitsingsnormen. Aangezien de algemene onder-
wijscontext de laatste jaren een context is van inkrimping, zal het hier 
hoofdzakelijk gaan over het kunnen behouden of het moeten schrappen 
van deze aanwendingsmogelijkheden. 

2. Studieaanbod 

Bij de verdeling van de uren-leerkracht moeten uiteraard eerst de 
verplichte lessenroosters worden ingericht. Echter, door de vrijheid 
in de aanwending van het urenpakket en de afschaffing van de be- 
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houdsnormen kunnen scholen onderbemande opties en leerjaren (1) in 
stand houden, zoals een inrichtingshoofd het formuleert: 

(...) Ik heb hier nu studierichtingen (2) in stand gehouden die 
maar in stand te houden zijn dank zij het lesurenpakket, dank zij 
besparingen die ik gedaan heb op het samenzetten van praktijk-
lessen enz. (...) 

Het spreekt voor zich dat dit een zware belasting betekent voor het 
urenpakket aangezien de leerlingen van dergelijke groepen veel meer 
uren verbruiken dan hun coëfficiënt. 

Schema 4: De aanwending van het urenpakket in functie van het 
behoud van het studieaanbod 

Scholen 
A BCD EFGHI J KL 

- stellen behoud van het 	X X X X X X X X X X X X 
studieaanbod op de 
eerste plaats 

- houden één of meerdere 	 X X X 	 X X X X 
opties in stand onder de 
vroegere behoudsnormen 

- bouwen opties af 	 X 

Niettegenstaande het in stand houden van zwak bevolkte opties en 
leerjaren zeer "kostelijk" is, is het behoud van het studieaanbod 
blijkbaar een absolute prioriteit. Heel wat scholen houden dan ook 
opties in stand die onder de vroegere behoudsnormen vallen. Er zijn 
verschillende redenen om dit te doen. Eerst en vooral het vermijden 
van een structurele afbouw van de school, waardoor in de toekomst 
met zekerheid een aantal leerlingen worden verloren en waardoor de 
identiteit van de school kan worden aangetast. Hiernaast is het ook 
een consequente uitvoering van een vroeger getroffen beleidsbeslissing 
en getuigt het van een zekere fair play ten aanzien van de leerlingen, 
wat o.m. blijkt uit de volgende uitspraak van een inrichtingshoofd: 

( .) Maar wij hebben als optie genomen: iets waar we mee begon-
nen zijn en aan de leerlingen aangeboden hebben, dat geven we 
ook door tot op het einde ( ...) Ook al wordt die optie ingericht 
voor vier kinderen bijvoorbeeld en zijn er andere klassen die met 
31 zitten (...) 

School B is zo erg door de besparingen getroffen, dat ze haar studie-
aanbod gedeeltelijk moet afbouwen. Op de vraag welke de prioriteiten 
zijn, antwoordt het inrichtingshoofd van deze school: 



lk meen dat er niet veel meer prioritair te stellen was. Het 
lesurenpakket was zo klein dat wij hebben moeten spartelen om zo 
weinig mogelijk af te bouwen (...) Dan heb ik alles wat je maar 
enigszins kon samenzetten, samengezet. Er zijn verticale groepe-
ringen gebeurt. Dus ik heb geen prioriteiten kunnen vastleggen. 
Ik heb dat lesurenpakket moeten besteden aan wat er nog over-
bleef (...) Vorige schooljaren konden wij dus wel andere priori-
teiten leggen. Bijvoorbeeld, dan waren die tweedejaars afzonder-
lijk en ik vind dat absoluut nodig. De ouders klagen daarover 
dat die leerlingen samen zitten. 	Zij hebben de indruk - en ik 
meen terecht - dat hun kinderen niet allemaal aan bod komen 
(...) 

3. Begeleidingsvormen  

Volgend schema geeft een vereenvoudigd overzicht van de mate waarin 
extra-curricula begeleidingsvormen (nog) worden ingericht in de twaalf 
scholen van het onderzoek. Dit schema mag enkel als richtinggevend 
beschouwd worden, omdat met nuances als 'ier zijn nog inhaallessen, 
maar enkel de hoogstnoodzakelijke" of "de uren klassedirectie bestaan 
nog in de eerste graad, maar voor de rest zijn ze afgeschaft", geen 
rekening wordt gehouden. 

Wat in de eerste plaats opvalt in het schema, is dat in de katholieke 
scholen in het algemeen nog veel meer begeleidingsinitiatieven (kun-
nen) worden bezoldigd dan in de rijksscholen. 
Meer in het bijzonder leert het schema vooral vier zaken. Ten eerste 
nemen de graadcoördinatoren in de katholieke scholen een zeer belang-
rijke plaats in. Dit in tegenstelling tot de rijksscholen, waar geen 
enkele van de vier scholen bezoldigde uren graadcoërdinatie heeft. 
Een inrichtingshoofd van een katholieke school zegt in dit verband: 

( „J gij moet u omringen met competente stafmedewerkers, en dat 
zijn voor mij o.a. de coordinatoren. Vandaar, voor elke graad 
trek ik zes uren uit voor pedagogische uren. Dat is dus een 
derde van een betrekking dat een leraar in stafmedewerking staat 
naast... Voor elke graad heb ik iemand. Dat is ook een priori-
teit omdat de algemene sturing van de school, de algemene uit-
bouw, het algemeen niveau van de school door die stafmedewer-
kers mee bepaald wordt. Dat is dus ook een duidelijke prioriteit 
(...) 

Dit citaat is overigens representatief voor de meeste directeurs van de 
katholieke scholen uit het onderzoek. Het bezoldigen van een B50-
coërdinator is niet in die mate prioritair in de katholieke scholen, doch 

Schema 5: De aanwending van het urenpakket in functie van de reali-
satie van een aantal begeleidingsmogelijkheden 

Scholen 
ABCDEFGHI J KL 

besteden uren leerkracht aan: 
graadcoërdinatoren 
	

X X X XXX XX 
coërdinator BSO 
	

X X . 
- klassedirectie 
	

X X X X 	X X 

- klasseraad 
	

X X X 

- differentiatie-uren 	 . x 
- splitsing complementai- 

re activiteiten (le gr.) 
	

X . 	. 	X . 	X 
inhaallessen 
	

X 	 X X X 	X X 	X 
- heroriënteringslessen 

	
X X 

- heroriënteringsjaar 
- bijscholing leerkrachten 

* Een punt betekent dat deze school voor de betreffende begeleidings-
vorm niet in aanmerking komt. Zo heeft school A, een middenschool 
met één graad, geen B-klas en geen BVJ. 

nog steeds een stuk belangrijker dan in de rijksscholen. Het feit dat 
alle katholieke scholen relatief veel uren besteden aan interne coordi-
natie, is een overblijfsel van de begeleidingsstrategie die in het 
katholieke net bij de invoering van het VSO is gevolgd. 
Ten tweede is de bezoldiging van klassedirectie en klasseraad in de 
rijksscholen verleden tijd. In de katholieke scholen blijven de uren 
klassedirectie goeddeels overeind, terwijl de klasseraden in de helft 
van de scholen niet meer bezoldigd zijn. In deze scholen én in de 
rijksscholen, zijn de klasseraden - gereduceerd in aantal - naschoolse 
activiteiten geworden. De leerkrachten zijn in alle scholen verplicht 
deze klasseraden te volgen. 
Ten derde zijn in de rijksscholen de overige vormen van begeleiding -
vooral gericht op de leerlingen van de (gemeenschappelijke) eerste 
graad - quasi volledig verdwenen. Ook voor de katholieke scholen 
vertoont het schema reeds heel wat open cellen, met uitzondering van 
de inhaallessen die blijkbaar de bespar'ingsgolf nog vrij goed hebben 

overleefd. 
Ten vierde stellen we vast dat, in tijden waar bijscholing zeer hoog 
wordt gewaardeerd, noch in de katholieke, noch in de rijksscholen 
bijscholing tot de bezoldigde opdracht van de leerkrachten behoort, 
maar thuishoort in het steeds groter wordende terrein van de vrijwil-
lige en onbezoldigde taken naast de lesopdracht. 
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4. Samenstelling van de klassegroepen  

Uit de interviewgegevens kan afgeleid worden dat meer en meer de 
mogelijkheden tot horizontale samenzetting van groepen en in drie van 
de 	vier 	rijksscholen 	ook 	verticale 	samenzettingen, 	wor- 

Schema 6: De aanwending van het urenpakket i.f.v. de vorming van 
groepen 

Scholen 
ABCD EFGHI J KL 

- benaderen de limiet van 
	

X X X X 
horizontale samenzettingen 

- voeren verticale samenzet- 	X X X 
tingen door 

- vormen sporadisch zeer gro- 	 X X 
	

X 
te klassen of zitten fre-
quent boven de vroegere 
splitsingsnormen 

den uitgeput (3). In de rijksscholen wordt hierbij de limiet benaderd. 
Een inrichtingshoofd formuleert het als volgt: 

(...) Ge kunt niet anders, als ge de optiek neemt om niets af te 
bouwen, om alle personeel zoveel mogelijk te behouden, dan moet 
ge verticaal en horizontaal combinaties maken (...) Ik heb alles 
uitgeput, alles wat kon, anders zou je er helemaal niet komen. 
Alles is uitgeput tot op de draad laat ons zeggen. 

Niettegenstaande deze situatie blijkt de klassegrootte in de rijksscholen 
niet groter te worden en overschrijdt ze zeker de vroegere splitsings-
normen niet. Dit heeft wellicht vooral te maken met het feit dat de 
rijksscholen (die aan het onderzoek hebben meegewerkt) een vrij 
gediversifieerd studieaanbod hebben (met uitzondering van school A), 
in combinatie met een daling van het leerlingenaantal (met uitzondering 
van school D). In de katholieke scholen daarentegen blijkt de klasse-
grootte in het algemeen wel aanzienlijk toe te nemen. Toch noemen alle 
directies de klassegrootte een prioriteit en trachten zij deze waar 
mogelijk en waar nodig binnen redelijke perken te houden. In dit 
verband benadrukken de directies van de katholieke scholen vrij 
unaniem bij de samenstelling van de groepen de vroegere splitsingsnor-
men als richtlijn te gebruiken. Dit wordt hen ook zo voorgeschreven 
door het NSKO en de Verbonden van het Katholiek Onderwijs. Toch 
ontkomen deze scholen niet aan het vormen van - zij het soms spora- 
disch - groepen van ruim 30 leerlingen. 	Een directiesecretaris zegt 
over de afschaffing van de splitsingsnormen het volgende: 

Dir. secr.: Men schaft die af op papier, maar dat is theorie. 
De normenregeling op zichzelf is eigenlijk vrij ge-
zond. 

Interviewer: Dus u houdt die aan 2 
Dir. secr.: Wij houden die aan. Trouwens het Verbond van het 

Katholiek Onderwijs waar wij bij aangesloten zijn, 
zegt gewoon om de normen zoveel mogelijk te respec-
teren. Hebben wij ook gedaan. En ik ben er ook 
van overtuigd, als ge eigenlijk geen problemen wilt 
binnen uw personeelsgroep, dat ge altijd voor dat 
soort dingen een heel objectieve norm zult moeten 
hebben. 

5. Sociale prioriteiten in de aanwending van het urenpakket 

Tot zover is de bespreking van de aanwending van het urenpakket 
strict binnen de sfeer van het pedagogische gehouden. In de realiteit 
zijn de pedagogische prioriteiten evenwel doorkruist met sociale prio-
riteiten. Door de besparing op de omkadering van de VSO-scholen, is 
de zorg voor het personeel bij de aanwending van de uren-leerkracht 
in alle scholen meer centraal komen te staan, wat alle ondervraagde 
directies beamen. 
Deze toegenomen bekommernis voor de tewerkstelling van het personeel 
ligt voor de hand in de scholen die uren moeten inleveren en bijgevolg 
tijdelijken moeten afdanken en eventueel vastbenoemden moeten terbe-
schikking stellen. Een uitspraak van een lid van de inrichtende macht 
van een katholieke school illustreert dit: 

Schema 7: De tewerkstellingssituatie van 	de 	scholen 	(schooljaar 
1986-1987) 

Scholen 
Tewerkstellingssituatie 	 A B C D E F G H I J KL 

moeten tijdelijken afdanken 
en/of vastbenoemden terbe- 	X X X X X 
schikkingstel len 

kunnen aanwerven 	 X X X 	X X 

- leggen reserve * aan 	 X X 	X 
- leggen geen reserve aan 	 X 	X 

* Met het aanleggen van een reserve van uren-leerkracht wordt be-
doeld dat een deel van het urenpakket - groter dan enkele uren om 
een eventuele fout in te dekken - niet wordt aangewend. 
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Wat het gunstigste uitvalt voor de leerkrachten hebben wij van 't 
jaar gedaan (...) Omdat omwille van de besparingsmaatregelen 
sommige leerkrachten in gevaar kwamen. Daarom heeft men soms 
splitsingen doorgevoerd waar men het anders niet zou gedaan 
hebben. Nu, als men binnen het lessenpakket blijft, dan mag 
men dat doen gelijk men wil. Dan heeft men zeer, zeer ernstig 
gezocht naar wat het voordeligste uitkwam voor de leerkrachten. 

Het extra splitsen van vakken of klassen is één van de mogelijkheden 
om - binnen de regels inzake anciënniteit en bekwaamheidsbewijzen -
de positie van de benoemde leerkrachten zo goed mogelijk te bevei-
ligen. Soms worden opdrachten ook vervolledigd door het toekennen 
van een uur klasseraad of klassedirectie, een inhaalles, een pedago-
gische coiirdinatieopdracht, enz. Hierdoor wordt getracht de afdan-
king en/of terbeschikkingstelling van het eigen personeel te beperken 
tot 	 het 	 verlies 	 aan 	 uren-leerkracht. 
De volgende uitspraak toont dat deze oplossing niet altijd pedagogisch 
de beste is: 

(...) Ik heb in de hogere cyclus hele grote klassen. Als ik daar 
splits dan kom ik in de lagere cyclus met een hoop mensen die 
wegvallen en moet ik in de hogere cyclus nieuwe mensen aanne-
men. Dan kiest ge uiteindelijk voor de lagere cyclus en in de 
hogere grotere klassen, ook al is dit niet ideaal. 

De scholen die uren moeten inleveren vertonen dus duidelijk een 
sociaal gerichte behoudsreflex. 
Niet alle scholen moeten evenwel tot afdanking en/of terbeschikking-
stelling van personeel overgaan; sommige kunnen zelfs nog aanwerven, 
wat meestal gelijk is aan het opnemen van gereaffecteerden. Verwacht 
kan worden dat deze scholen hun onderwijs volledig volgens pedagogis-
che prioriteiten inrichten, aangezien hun personeel niet onmiddellijk 
bedreigd is. Dit klopt niet met de werkelijkheid. Juist in deze groep 
"welstellende" scholen, doen zich de meest extreme gevallen voor van 

Synd. afg.: (...) Hij (de directeur) heeft gezorgd dat iedereen 
die er was vorig jaar, dit jaar in dienst kon blijven, 
en hij heeft daar dus uren van het lesurenpakket 
aan besteed..., eigenlijk niet gekeken naar het vak 
dat hij splitste, maar wel naar de persoon die nog 
uren moest hebben. 

Interviewer: Dus, het waren zelfs uren die hij normaal voor iets 
anders kon aanwenden 7 

Synd. afg.: En die hij niet zou gebruikt hebben om tegen vol-
gend jaar nog een reserve te hebben, want dan 
verwachten wij nog een besparingsgolf. We hebben 
dat nu gedeeltelijk gedaan..., dus een aantal uren 
niet gebruikt omdat we dan volgend jaar..., als wij 
moeten inleveren... 

Interviewer: Dus, de schokken eigenlijk een beetje opvangen 7 
Synd. afg.: Opvangen, ja. Maar ( ...) hij is beginnen sparen op 

het moment dat iedereen die er was, terug aan het 
werk was. Dus, dat is een bewuste keuze van de 
directie geweest. 

Het onderzoek laat niet toe te stellen dat bij de aanwending van het 
urenpakket wordt vertrokken met de gewenste tewerkstelling ars uit-
gangspunt, en met de pedagogische organisatie als het louter resultaat 
hiervan. Toch wordt in functie van sociale prioriteiten snel van de 
pedagogische prioriteiten afgeweken, waardoor in veel scholen gefor-
ceerde en op het eerste zicht onbegrijpelijke situaties voorkomen, die 
pas duidelijk worden binnen de sociale context van de school. Niette-
genstaande de zorg voor de tewerkstelling van de leerkrachten in 
sommige gevallen een optimale pedagogische organisatie van het onder-
wijs in de weg staat, mag het stellen van sociale prioriteiten niet per 
definitie a-pedagogisch genoemd worden. Het is immers duidelijk dat 
een sfeer van vertrouwen en zekerheid een belangrijke invloed heeft 
op de motivatie van de leerkrachten. 

interferentie van sociale prioriteiten. Een 
immers om de tewerkstelling van het benoemd 
personeel te beveiligen, door het aantal uren 
gewend, stabiel te houden. Ze doen dit door 

aantal scholen probeert 
en het deeltijds tijdelijk 
dat effectief wordt aan-
niet alle uren-leerkracht 

§ 2. BESLUITVORMING OVER DE AANWENDING VAN HET UREN-
PAKKET 

aan te wenden. De omvang van deze bewust aangelegde reserve is 
afhankelijk van het beschikbaar urenpakket. Bij inkrimping verkleinen 
ze hun reserve om de besparingen te compenseren (of om het verschil 
te compenseren tussen het verlies aan uren door besparingen en de 
toename van uren door een stijging van het leerlingenaantal). 
Zoals het volgende interviewfragment met een syndicaal afgevaardigde 
illustreert, is het aanleggen van een reserve in het urenpakket veeleer 
een tewerkstellings- dan een pedagogische aangelegenheid. We verwij-
zen dan ook naar hoofdstuk drie voor een meer uitvoerige bespreking 
van deze problematiek. 

1. De aanwending van het urenpakket: een complex proces 

De aanwending van het urenpakket behelst heel wat taken die, vereen-
voudigd, kunnen herleid worden tot het nemen van beslissingen en de 
administratief-technische uitvoering ervan. 
Wat dit laatste betreft beperken we ons - aangezien het hier in feite 
niet om "beleid" gaat - tot twee trends die in het onderzoek zijn waar 
te nemen. Een eerste bevinding is dat de directiesecretaris (uiteraard 
in de scholen die hierover beschikken) de spi•lfiguur is bij de bereke- 
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volgen doorheen de besparingsperiode. Het resultaat van deze bespre-
kingen was een ordening van belangrijke prioriteiten, zoals onder 
andere blijkt uit de volgende uitspraak van een directeur: 
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ning van het urenpakket en het opstellen van de ambtsverrichtingen. 
De directiesecretaris neemt weliswaar geen cruciale beslissingen, maar 
hij is toch in vergaande mate verantwoordelijk voor de conformiteit van 
de aanwending van het urenpakket met de wettelijke verplichtingen. 
Dit is een grote verantwoordelijkheid, aangezien het hier gaat om 
weddes en weddetoelagen. Een tweede bevinding is dat zowel de rijks-
als de katholieke scholen in de regel op enkele leerkrachten beroep 
doen voor het opstellen van de wekelijkse uurroosters van de leer-
krachten en de leerlingen. Deze leerkrachten nemen evenmin cruciale 
beslissingen. Het is immers reeds vastgelegd hoeveel uren en welke 
uren de leerkrachten zijn toegewezen. De directies hebben het in de 
periode waarin deze uurroosters worden opgesteld meestal te druk en 
beperken zich tot het controleren en het nemen van delicate beslis-
singen die zich onverwacht kunnen voordoen. 
De analyse beperkt zich verder tot het beslissen over de aanwending 
van het urenpakket. Hierbij moeten twee aspecten worden onderschei-
den, die sterk verweven zijn en voor de overzichtelijkheid worden 
gescheiden. Ten eerste moet worden beslist welke criteria zullen 
worden gehanteerd bij de verdeling van de uren-leerkracht. Deze 
beslissingscriteria kunnen betrekking hebben op het studieaanbod, de 
begeleidingsvormen en de samenstelling van de groepen, wat hoger is 
verduidelijkt. Het vastleggen van deze criteria staat in principe los 
van het bepalen van de lesopdrachten van de leerkrachten. Dit is het 
tweede aspect. In dit verband moet bijvoorbeeld worden beslist over: 
hoeveel uren krijgt elke leraar en in welke leerjaren en klassen, wie 
wordt coordinator, in functie van wiens betrekking moeten nog klassen 
of vakken worden gesplitst, enz. 
Er moet echter worden benadrukt dat de concrete aanwending van het 
urenpakket, die elk jaar opnieuw moet worden opgesteld, geen op 
zichzelf staand proces is. Het maakt deel uit van een ruimer beleid 
m.b.t. de aanwending van de uren-leerkracht dat de scholen over 
verschillende schooljaren heen voeren. De beslissingscriteria die 
worden gehanteerd zijn dan ook meestal een concretisatie van algemene 
beleidslijnen of beleidsopties die het schoolbeleid op langere termijn 
bepalen. Vooraleer de besluitvorming over deze beslissingscriteria en 
de lesopdrachten te bespreken, wordt even stilgestaan bij de algemene 
beleidslijnen van de scholen, 

2. De algemene beleidslijnen van de scholen 

Wat de eerste fase betreft, het vastleggen van de algemene beleids-
lijnen, vertonen de twaalf scholen duidelijke gelijkenissen. Uit de 
interviewgegevens kan worden afgeleid dat waarschijnlijk in alle scho-
len, bij de eerste besparingen van twee procent en bij het bekend 
worden van de regeringsplannen om drastischte besparen, een dialoog 
op gang is gekomen tussen directies en leerkrachten (en in de katho-
lieke scholen de inrichtende machten) over welk beleid de school zou 

(...) de beleidsopties die zijn uiteraard gekend van de vooraf-
gaande jaren... Men gaat van de veronderstelling uit dat wat 
vroeger goed was, ook nog goed zal blijven ( ...) D.w.z. dat wij 
bijvoorbeeld afgesproken hebben, om even naar dat lesurenpakket 
over te gaan, dat wij de uren/leerkracht die normaal voorzien zijn 
voor de begeleiding van leerlingen, in de vorm van klasseraden, 
hebben wij gezegd: kijk, misschien is het wenselijk dat wij de 
klasseraaduren of de uren die daarvoor voorzien zijn, in feite te 
organiseren als lesuren, omdat wij op die manier dus heel wat 
collega's opvangen. 

Niet alleen op het lokale vlak maar - wat het katholieke net betreft -
ook op het nationale vlak hebben de eerste besparingsmaatregelen de 
aanleiding gevormd voor een grondige discussie over het te volgen 
beleid. Zo hebben het NSKO, de Verbonden en de RVIMKO, in de 
zomer van '1986 aan de katholieke scholen een prioriteitenorde voorge-
steld en trachten op te leggen aan de directies en de inrichtende 
machten. De inrichtende machten lijken de nationale beleidsinstanties 
vrij ver te volgen. Uit de interviewgegevens blijkt dan ook dat zij 
geregeld de directies aan deze prioriteitenorde herinneren. Anderzijds 
delegeren alle inrichtende machten van de katholieke scholen hun be-
voegdheid inzake aanwending van het urenpakket naar de directies. 
Maar deze laatste hebben wel een enigszins andere visie op de voor-
stellen van het NSKO en de Verbonden. Weliswaar hebben de directies 
geen bezwaar tegen het feit dat de nationale beleidsorganen van het 
katholiek onderwijs een prioriteitenorde suggereren, maar allen zijn ze 
ervan overtuigd dat de concrete aanwending van het urenpakket 
binnen de lokale context moet bekeken worden. Een inrichtingshoofd 
formuleert het als volgt: 

(...) ik vind het een goede keuze van die mensen (NSKO, Ver-
bond). Dat is door mensen opgesteld die niet gebonden zijn aan 
een school. Want gij zult ondertussen toch al wel door hebben 
dat in een school veel gebeurt plaatselijk (...) Wij volgen de 
nationale prioriteiten, maar wij kleuren die naar plaatselijke 
omstandigheden, de behoeften... Maar, het is nationaal. Ik vind 
het goed, maar men kan ook van ginderuit niet altijd kijken: hoe 
zit het plaatselijk ? 

meeste directies van de katholieke scholen hebben hun loyauteit 
verklaard met het NSKO en zeggen bij het uitstippelen van het beleid 
rekening te hebben gehouden met de circulaire over de prioriteitenor-
de. Toch ziet de prioriteitenordeningen die de scholen voor zichzelf 
hebben uitgetekend er helemaal anders uit dan deze van de nationale 
beleidsorganen van het katholiek onderwijs. Zo staat lokaal het be-
houd van het studieaanbod op de eerste plaats, in veel scholen samen 

De 
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met het behoud van het personeel. In de nationale ordening komt de 
dimensie tewerkstelling van het eigen personeel slechts op de derde en 
laatste plaats, en is het behoud van het studieaanbod onderschikt aan 
de begeleidingsvormen en aan de klassegrootte. Het zijn evenwel 
precies de begeleidingsvormen en de klassegrootte waarop lokaal wordt 
bespaard om de twee prioriteiten te realiseren. 	In een meer recente 
circulaire vragen het NSKO en de Verbonden met nadruk het urenpak-
ket integraal aan te wenden en de reaffectatieregeling niet te omzeilen. 
De drie scholen in de steekproef die een reserve aanleggen, leggen dit 
verzoek duidelijk naast zich neer. 
Wat deze eerste fase betreft, is het vooral belangrijk te benadrukken 
dat grote beleidsopties niet op één dag worden getroffen en dat ze het 
resultaat zijn van een ingewikkeld besluitvormingsproces, zoals een 
directeur het uitdrukt: 

(..) Die prioriteiten dat valt niet in de vakantie plots uit de 
lucht. Dat heeft te maken met de traditie, met de visie, met de 
pedagogische kijk op die school, die je mee met die groep (leer-
krachten) in kritische dialoog maakt. En die principes zijn dan 
de vertolking van een proces dat bezig is ( ...) 	Dat is allemaal 
zo discontinu niet ( ...) 

Hierna volgt de analyse van de tweede fase, de concrete aanwending 
van het pakket uren-leerkracht waarover de schalen voor een bepaald 
schooljaar beschikken. De vraag waarop een antwoord wordt gezocht 
is: wie beslist en hoe wordt beslist over het bepalen van enerzijds de 
beslissingscriteria en anderzijds de lesopdrachten in de scholen die aan 
het onderzoek hebben meegewerkt ? 

3. Beslissing over de beslissingscriteria  

Elk schooljaar moet het urenpakket opnieuw worden berekend. In de 
meeste scholen doen er zich elk schooljaar ook een aantal verande-
ringen voor door wijzigingen in de schoolbevolking of het studieaanbod 
of door nieuwe reglementering (o.a. besparingen). Dit noopt de 
scholen jaarlijks tot lichte koersaanpassingen. De algemene beleids-
lijnen moeten worden geactualiseerd en vooral geconcretiseerd. Met 
het oog op 1 september (formeel: 1 oktober) moeten de criteria worden 
vastgelegd, op basis waarvan het urenpakket voor het nieuwe school-
jaar concreet zal worden verdeeld. Hier gaat het niet meer over het al 
of niet bezoldigen van klasseraden, maar bijvoorbeeld over: welke 
normen gaan we hanteren bij het splitsen van groepen en in welke 
gevallen zullen we' van deze normen afwijken, welke vakken krijgen 
nog een inhaalles, enz. Het volgend schema biedt een overzicht van 
wie in de twaalf scholen bij het bepalen van deze beslissingscriteria 
wordt betrokken. 
Uit het schema blijkt dat in zeven scholen de directeur alleen over de 
criteria beslist (scholen B, C, D, E, G, 1 en K). Eén directeur 
verantwoordt zich hiervoor op de volgende wijze: 
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Ik moet wel eerlijkheidshalve toegeven dat de schikkingen al zover 
getroffen zijn dat - ik zou het bijna zo stellen - wij verwachten 
dat daar geen kritiek meer op zal komen, omdat wij het zelf als 
een soort eergevoel beschouwen dat wij het uiterste eruit halen. 

Schema 8: De besluitvorming over de beslissingscriteria gehanteerd bij 

de aanwending van het urenpakket 

Scholen 

Instanties 	 A B CD E F G H I J KL 

BBBB BHBBBBBB 

AA 	I 	I 	1 	1 	I 	1 	1 	I 	I 

I 	. 	• 	. 	I 	1 	I 	1 	. 	I 	. 	1 

R.O.: pedagogisch college 	BA I A 

K.O.: graadcoördinatoren en 
(ev.) andere directieleden 
leraarsraad 
syndicaal afgevaardigde 
ondernemingsraad 
inrichtende macht 

BABABAB1  

! A I I 	AA A*  
I 	B I 	I 	A, A*  . 

I I I I A . A 
I 	I 	1 	1 	I 	I 	I 	I 

symbolen: B: beslist (mee). Met "beslissen" wordt het feitelijk bepalen 
van de criteria en niet de formele goedkeuring bedoeld. 

A: geeft advies maar beschikt niet over beslissingsbevoegd-

heid. 
I: wordt geïnformeerd over de genomen beslissingen. Tot 

deze categorie behoren ook enerzijds de gevallen waar de 
goedkeuring door een instantie met beslissingsbevoegdheid 
slechts een formaliteit is, en anderzijds de gevallen waar 
een instantie met beslissingsbevoegdheid de voorstellen 
weliswaar bekijkt of bespreekt maar nooit wijzigingen van 
enig belang aanbrengt. 

N: wordt niet bij de besluitvorming betrokken. 
(.: niet van toepassing; * : leraarsraad en ondernemings-

raad vallen samen). 

in de andere gevallen wordt beslist door een beperkte groep directie-
medewerkers (scholen A, F, H, J en L). Hier moet wel een onder-
scheid worden gemaakt tussen de katholieke scholen en de rijksschool 
A. In de katholieke scholen spelen vooral de graadcoördinatoren en 
eventueel andere directieleden hierbij een belangrijke rol. Enkel 
school J vormt hierop een uitzondering_ 	In deze school bepaalt het 

directiecomité de beslissingscriteria. In de rijksschool (school A) 

beslist het pedagogisch college, wat ook als een kleine groep direc-
tiemedewerkers kan worden beschouwd. Immers het aantal vertegenwoor-

digers van het (onderwijzend, hulpopvoedend en paramedisch) perso- 

directeur 
algemene personeelsvergad. 
oudercomité 



neel is zeer beperkt (vb. twee vertegenwoordigers in een school tot 
300 	leerlingen; vier vertegenwoordigers tot 500 leerlingen ) . 	Het 
betreft hier overigens meestal leerkrachten die in ruimere schoolpro-
blemen zijn geinteresseerd. Ook de syndicaal afgevaardigden zetelen 
in het pedagogisch college, zij het formeel zonder stemrecht. Niet-
tegenstaande de reglementering voorschrijft dat in de rijksscholen het 
pedagogisch col lege over de aanwending van het urenpakket (bedoeld 
wordt de aanwendingsprincipes) beslist, is dit strikt genomen slechts 
in school A het geval. Zoals een lid van het pedagogisch col lege het 
in het volgend interview fragment stelt, reikt de bevoegdheid van het 
pedagogisch college zeer ver: 

Wel, in het begin van het schooljaar kijken wij dus uit hoeveel 
leerlingen wij hebben in het ene studiejaar en hoeveel leerlingen 
wij hebben in het ander studiejaar, en dan wordt er in samen-
spraak onder mekaar dus geoordeeld: kijk eens, hoeveel klassen 
gaan we nu maken in dit studiejaar en hoeveel klassen gaan we 
maken in dat studiejaar en dan vergelijken wij en wat voor gevol-
gen heeft dat voor de ambtsverrichtingen van de leerkrachten 
( 	. ) De directeur heeft wel het voorstel ( 	) Maar de moge- 
lijkheden worden voorgelegd, en daartussen wordt dan uiteindelijk 
het beste gekozen volgens ons. Maar het wordt niet opgedron-
gen. Dus hij zegt: kijk zes-vier is dat; vijf-vijf is dat. Wat 
gaan we nemen ? Wat kiest u ? 

In een aanzienlijk aantal scholen kan die kleine groep directiemede-
werkers de directeur adviseren over de te hanteren criteria, ook ai 
beschikt deze groep niet over beslissingsbevoegdheid. Uit het schema 
blijkt overigens dat de directies die deze enkele goedgeplaatste leer-
krachten niet in de besluitvorming betrekken - een kleine minderheid -
ook de grote groep leerkrachten geen inspraak bieden. 
Niettegenstaande de wet zegt dat alle leerkrachten over de aanwen-
ding (sprincipes ) van het urenpakket moeten geraadpleegd worden, 
gebeurt dit slechts in twee ( ri jks }scholen . 	In de overige scholen 
worden de getroffen beslissingen op een algemene personeelsvergade-
ring, die in sommige gevallen pas eind september wordt gehouden, 
medegedeeld. Het hoeft niet te verbazen dat "de leerkrachten" meestal 
niet ernstig worden geraadpleegd, aangezien het belangrijke werk de 
laatste weken van augustus gebeurt en de leerkrachten - met uitzonde-
ring dan van de paar directiemedewerkers - pas op Z september ( in de 
school) van start gaan. 
Op de vraag wanneer de algemene personeelsvergadering wordt georga-
niseerd, antwoordt een directeur van een katholieke school: 

( 	) wij willen ons personeel de kans geven om terug te keren 
uit Spanje en uit de Balearen . Dus, wij kunnen dat niet vroeger 
dan 28 en 29 augustus. Maar als wij dan nog zouden moeten 
beginnen met de verdeling van de uren, dan konden wij op 2 
september geen uurrooster uitdelen. Dus werken wij al, samen 
met de coordinatoren, de directiesecretaris, twee leerkrachten- 

vrijwilligers en ik, werken wij al het concept uit van de uren-
verdeling, hoeveel uren aan leerkrachtenuren, enzovoorts. En ik 
deel dat mee op de algemene vergadering. 

Net als de bovenstaande school, zetten ook de overige katholieke 
scholen het school jaar in met een nieuw uurrooster, wat niet van alle 
rijksscholen kan worden gezegd. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat het lerarenkorps in twee rijksscholen wordt geraadpleegd, aange-
zien dit uiteraard maar zin heeft als nog niet alles ongeveer vastligt op 
de eerste lesdag. De verplichting om van de raadpleging van het 
personeel een proces verbaal op te maken (dat onder meer door twee 
vastbenoemde personeelsleden en de syndicaal afgevaardigden moet 
ondertekend worden) , wordt door de meeste directies een formaliteit 
genoemd. Wel wordt in een aantal katholieke scholen de leraarsraad, 
een orgaan dat meer representatief is voor het lerarenkorps, geraad-
pleegd. 
Hiernaast zijn de katholieke scholen wettelijk verplicht de syndicale 
afvaardiging en (desgevallend) de ondernemingsraad te raadplegen. 
Uit het schema blijkt dat de syndicaal afgevaardigden in een aantal 
scholen om advies zijn gevraagd. Dit moet evenwel worden genuan-
ceerd aangezien in sommige van deze scholen, de vakbondsafgevaardig-
den niet in hoofde van hun syndicale opdracht, maar als graadcoördina-
tor of gewoon als leraar, door de directie bij de aanwending van het 
urenpakket worden betrokken. Toch gebeurt de raadpleging van de 
syndicaal afgevaardigden in verschillende scholen ernstig. Dit kan 
niet worden gezegd van de raadpleging van de ondernemingsraden 
Het is overigens opvallend dat in de twee scholen waar een raadpleging 
gebeurt, de ondernemingsraad samenvalt met de ruimer opgevatte 

leraarsraad .  
De inrichtende machten van de katholieke scholen laten zich in de 
regel niet in met de aanwending van het urenpakket. Zij delegeren 
deze bevoegdheid naar de directies. Hierbij is evenwel enige variatie 
vastgesteld. Zo zijn er inrichtende machten die enkel over de beslis-
singen van de directie worden ingelicht of die pro forma de voorstellen 
goedkeuren. Andere inrichtende machten bespreken de voorstellen 
meer uitgebreid doch hebben blijkbaar nooit opmerkingen die tot noe-
menswaardige wijzigingen leiden, omdat de voorstellen van directie te 
verantwoorden zijn en/of bij gebrek aan inzicht in deze complexe 
materie. 
Tot slot blijkt dat de oudercomités, daar waar ze bestaan, over de 
genomen beleidsopties worden ingelicht. De ouders worden niet be-
schouwd als (ernstige) partners in de gesprekken over de aanwending 
van de uren-leerkracht. 

1 
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4. Bepaling van de lesopdrachten  

Naast het vastleggen van de beslissingscriteria moeten nog de op-
drachten van de leerkrachten worden bepaald. Hoewel dit moeilijk 
van de vastlegging van de criteria te splitsen is, worden hier de 
zuiver personeelsgebonden beslissingen bedoeld Deze beslissingen 
worden overigens niet altijd na of op basis van de criteria genomen. 
Naarmate de sociale dimensie belangrijker wordt, gebeurt dit meer 
gelijktijdig en wordt zelfs over bepaalde lesopdrachten beslist voor de 
principes zijn bepaald. 
De besluitvorming over de lesopdrachten is vrij eenvoudig. Uit het 
onderzoek kunnen een vijftal belangrijke besluiten worden getrokken. 
1. De directeur is in alle scholen de centrale figuur bij het nemen van 
de beslissingen over wie welke opdracht wordt toegewezen. Dit is 
logisch aangezien hij zowel tegenover het Ministerie, als tegenover het 
lerarenkorps de verantwoordelijkheid draagt. Het ligt voor de hand 
dat het voor leerkrachten moeilijk is om over de betrekking van colle-
ga's te beslissen. Toch zijn er slechts vijf scholen in het onderzoek 
waar de directeur alleen beslist over de toewijzing van de lesopdrach-
ten (scholen C, D, E, G, K). 
2. In vijf (katholieke) scholen beslist de directeur samen met een klein 
aantal medewerkers over de lesopdrachten (scholen F, H, I , J en L). 
Weliswaar blijft de directeur de belangrijkste figuur, omdat hij ofwel 
een voorstel volledig uitwerkt, ofwel de besluitvorming leidt en de 
delicate beslissingen neemt. De medewerkers op wie de directeur een 
beroep doet, kunnen andere directieleden, de graadcoCirdinatoren, de 
werkplaatsleider, en (in twee scholen) de syndicaal afgevaardigde zijn. 
3. In twee (rijks)scholen wordt aan de leerkrachten reële inspraak 
geboden bij het verdelen van de lesopdrachten. In school A krijgen 
de algemene personeelsvergadering en het pedagogisch college ruim de 
kans om het voorstel van ambtsverrichtingen door de directeur opge-
maakt, te bespreken en te wijzigen. Niettegenstaande ook de directri-
ce van school B een voorstel uitwerkt, laat zij de leerkrachten liefst 
zelf beslissen over de verdeling van de opdrachten. Dit wordt in het 
volgende interviewfragment door de syndicaal afgevaardigde bevestigd: 

(...) op die vergadering (algemene personeelsvergadering) wor-
den de principes voorgelegd. Zij (de directrice) doet zelfs meer 
dan ik zou doen, want zij geeft de vrije keuze min of meer. Dus 
zij stelt het personeel zelf verantwoordelijk voor hetgeen ze 
nemen. Dat heeft natuurlijk zijn goed en zijn slecht, want dan 
kan er onder elkaar al eens gepraat worden (... ) Hier wordt dat 
feitelijk bediscuteerd, dat wel. En de mensen die dus met elkaar 
verband hebben, neem nu de wetenschappers, die gaan in een 
groepke bij mekaar zitten en die zeggen: ja, wij gaan het zo 
oplossen, en meestal is zij daar dan mee akkoord, omdat wij 
akkoord zijn ( ...) 

Niettegenstaande aan de voorstellen van de directies van de scholen A 
en B door de bespreking met de leerkrachten zeer weinig wordt gewij-
zigd, zijn het de enige scholen van het onderzoek waar de inspraakmo-
gelijkheden van de leerkrachten reëel zijn. Het is wellicht geen toeval 
dat de scholen A en B de kleinste scholen zijn (respectievelijk 170 en 
120 leerlingen). 	Het is tevens opmerkelijk dat beide scholen ook het 
hardst door de besparingen zijn getroffen in het schooljaar 1986-87 
(respectievelijk 20 procent en 30 procent) . 

4. In zes scholen (A, B, C, G, J en K) kunnen de leerkrachten hun 
individuele wensen via een desideratablad kenbaar maken. in de mate 
van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden. 

5. In de meeste scholen speelt de algemene personeelsvergadering geen 
rol bij de opstelling van de lesopdrachten. De pedagogische colleges 
(met uitzondering van school B) en de participatie-organen van de 
katholieke scholen (inclusief de ondernemingsraden) zijn niet betrokken 
bij het nemen van de personeeisgebonden beslissingen. Hetzelfde geldt 
voor de inrichtende machten van de katholieke scholen en (uiteraard) 
voor de oudercomités. 

5. Relativiteit van de raadpleging van het personeel 

In dit hoofdstuk is ruime aandacht besteed aan de raadpleging van het 
personeel bij de aanwending van het urenpakket. Toch moet de relati-
viteit van deze raadpleging worden benadrukt. 
Zoals reeds gezegd, dient over de grote beleidslijnen niet elk jaar te 
worden beslist. Meestal liggen deze vast voor jaren. Overigens is het 
gebleken dat er op lokaal vlak een grote eensgezindheid bestaat over 
de algemene prioriteiten. Dit doet veronderstellen dat hierover in de 
meeste scholen zonder veel discussie een consensus is bereikt. 
Hiernaast heeft het onderzoek aangetoond dat de directies bij het 
vastleggen van concrete beslissingscriteria in sterke mate rekening 
hebben gehouden met de tewerkstellingsproblemen van de leerkrachten. 
Het ligt voor de hand dat leerkrachten en syndicaal afgevaardigden 
dergelijk beleid graag en gewillig ondersteunen. De volgende uit-
spraak van een directeur van een school die uren moest inleveren, 
illustreert dit: 

( ...) als ik de optie nam om geen studierichtingen af te bouwen 
en 9m zo weinig mogelijk personeel te laten afvloeien, was dat 
mijn visie. Als dat haalbaar is dan is iedereen daarmee akkoord 
uiteraard. Als ik direct zei: we gaan afbouwen, ja dan zou daar 
over moeten gepraat worden. Maar vermits ik dan toch een 
mogelijkheid zag om dat afbouwen zo zeer te beperken of helemaal 
niet uit te voeren , lag er dus op dat vlak geen probleem ( ...) 

Uit het volgend interviewfragment blijkt dat • volgens de directie, de 
leerkrachten in de scholen die nog niet moeten besparen nog minder 
reden tot en behoefte aan inspraak hebben: 



( —.) Zolang je voldoende brood hebt om iedereen een boterham te 
geven is er geen discussie. Maar vanaf het ogenblik dat ik mijn 
boterham moet beginnen uitdelen en ik kom tot de conclusie dat er 
drie leerkrachten zijn die geen boterham meer hebben, vanaf dat 
ogenblik begint de discussie. Maar er is op dit ogenblik geen 
discussie, want ik heb meer dan uren genoeg. 

Wat de verdeling van de lesopdrachten betreft, is de betekenis van de 
raadpleging van het personeel nog kleiner. Ten eerste stellen het 
Ministerie van Onderwijs (voor de rijksscholen) en het NSKO (voor de 
katholieke scholen) dat de raadpleging van het personeel tot de aan-
wendingsprincipes beperkt mag blijven. Het ligt overigens voor de 
hand dat in scholen met enige omvang geen overleg kan gepleegd 
worden met het lerarenkorps over de lesopdrachten. Daarenboven is 
door de besparingen de feitelijke beleidsruimte in tal van scholen zo 
klein geworden, dat het opstellen van de ambtsverrichtingen lijkt op 
een puzzel met slechts één mogelijke oplossing, waarbij rigoureus de 
verplichtingen inzake anciënniteit en de reaffectatieregeling moeten 
gerespecteerd worden. 
Hiermee komen we tot een laatste en zeer belangrijke factor die een 
ernstige raadpleging van het personeel bij de aanwending van het 
urenpakket sterk bemoeilijkt: de gebrekkige kennis van de wettelijke 
en reglementaire beschikkingen bij de leerkrachten. Een directeur 
formuleert dit probleem als volgt: 

( ...) Ik zal ook eerlijkheidshalve toegeven dat de meeste van de 
mensen (leerkrachten) daar met hun mond vol tanden staan. Die 
hebben die circulaires niet gelezen, die zijn niet zo vertrouwd met 
die materie als wij die daar eigenlijk dag en nacht bij wijze van 
spreken mee bezig zijn. Dus theoretisch is dat echt een moge- 
lijkheid, maar ik zie dat heel echt praktisch niet in ( 	) 

Dat de leerkrachten hierdoor feitelijk onmondig zijn, wordt door de 
volgende uitspraak van een lid van een pedagogisch college geïllus-
treerd: 

( ...) over het lessenrooster en over de ambtsbevoegdheden, daar 
zijn wij - en dit is misschien een eerste gebrek - onvoldoende 
geïnformeerd. Er worden bv. splitsingen doorgevoerd, samenvoe-
gingen gebeuren, enz. Maar wij hebben geen overzicht van de 
totale situatie. Daardoor kan in feite die directeur op dit mo-
ment, laat ons maar zeggen, ons wijsmaken wat hij wil (, ..) Dus 
het is zeer moeilijk tegen de gang van zaken in te gaan. Als de 
directeur zich iets voorgenomen heeft, om dat te ontkrachten op 
die vergadering, dat is bijna onbegonnen werk. Dus wij zijn niet 
genoeg voorbereid, wij hebben niet genoeg informatie. 

5 3. PATRONEN EN BETNVLOEDENDE FACTOREN VAN LOKAAL 
BELEID 

7. Beleidsinhoud 

Het nationale  besparingsbeleid inzake onderwijs heeft samen met de 
denataliteit op alle scholen, ook op deze die tot nog toe geen uren 
minder hebben ingericht, een effect gehad. Alle scholen hebben op de 
besparingen gereageerd met het opstellen van een prioriteitenorde. 
Dit is meestal gebeurd nog voor de scholen de weerslag op hun school 

prioriteitenorde staan in alle scholen twee zaken bovenaan: het 

kenden.In  deze 

behoud van het studieaanbod en het behoud van het personeel. 
Ondergeschikt hieraan, als wenselijk beschouwd doch niet prioritair, 
zijn de klassegrootte en de verschillende vormen van begeleiding die 
samen met het VSO ingang hebben gevonden zoals klasseraden, klasse-
directie, differentiatie-uren, inhaallessen en gesplitste groepen voor 
complementaire activiteiten. Voor veel katholieke scholen is de sub-
sidiëring van deze intensieve begeleiding overigens een belangrijke 
reden geweest om naar het type 1 over te stappen. Nu zijn de VSO-
scholen die moeten besparen, bereid om deze zaken in te leveren om 
hun studieaanbod en personeel te redden. De graadcoërdinatoren in 
de katholieke scholen vormen hierop een belangrijke uitzondering. 
Dezelfde uitzondering in acht genomen, staat deze prioriteitenorde 
overigens schril in tegenstelling tot de prioriteitenorde die het NSKO 
en de Verbonden aan de katholieke scholen aanbevelen. De VSO-be-
geleidingsvormen zijn hier prioritair. Dan volgen schoolorganisato-
rische aspecten, waarbij klassegrootte voorrang heeft op het in stand 
houden van het studieaanbod. Onderaan de ordening staat de zorg 
voor de contractuele verplichtingen tegenover de personeelsleden. 
Niettegenstaande de lokale beleidsvoerders opvallend eensgezind zijn 
over de algemene ordening van prioriteiten, verschilt het onderwijs dat 
ze met hun urenpakket inrichten, sterk van school tot school. Wat de 
concrete aanwending van het aantal uren-leerkracht betreft, kunnen op 
basis van de schema's 4, 5 en 6 vier patronen worden onderscheiden : 
Patroon I 	de scholen die tot de afbouw van het studieaanbod moeten 

overgaan. In deze scholen is elke vorm van pedagogisch 
comfort reeds verdwenen (school B). 

Patroon 11: -de scholen die het studieaanbod kunnen in stand houden, 
doch de verschillende vormen van begeleiding die naast 
de effectieve lesuren kunnen worden ingericht gradueel 
moeten afbouwen en/of de klassegroepen gevoelig moeten 
vergroten. Het betreft hier scholen die hiertoe genood-
zaakt zijn door de beperktheid van hun urenpakket 
(scholen A, C, D, E, 1 en L) . 
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Patroon I I : vertoont dezelfde kenmerken als patroon B, maar het 
betreft hier scholen die nog over een ruim urenpakket 
beschikken doch dit niet volledig aanwenden, met als 
gevolg dat zij uiteraard een aantal zaken moeten laten 
varen (scholen F, G en J ) . 

Patroon 1V: de scholen die qua studieaanbod intact gebleven zijn en 
qua begeleidingsvormen en k lasseg rootte nog de VSO-doel-
stel I ingen realiseren (scholen H en K) . 

2. Besluitvorming  

De besluitvorming inzake de aanwending van het urenpakket, verloopt 
zeer verscheiden in de scholen die aan het onderzoek hebben meege-
werkt. Vooraleer in deze verscheidenheid naar patronen wordt ge-
zocht, dienen twee belangrijke algemene punten nogmaals te worden 
benadrukt. Ten eerste verloopt de verdeling van het urenpakket, die 
jaarlijks opnieuw moet gebeuren, in de bedding van grote beleidslijnen 
waarover niet elk schooljaar moet worden nagedacht en die in al le 
scholen het resultaat is van een brede dialoog. Ten tweede is omwille 
van een aantal hoger beschreven factoren, de raadpleging van het 
personeel over de aanwending van het urenpakket zeer relatief. In 
al le scholen is de directeur bij het vastleggen van de aanwendingscri-
teria en de lesopdrachten, zowel de man met de beleidsvisie als de 
pragmaticus die de problemen concreet tot een oplossing brengt. Alle 
anderen die aan dit besluitvormingsproces deelnemen blijven dan ook 

min of meer in zijn schaduw. 
Het volgend schema biedt een overzicht van de besluitvorming over de 
aanwending van het urenpakket in de scholen van het onderzoek. Het 
beeld dat wordt geschetst, is uiteraard vereenvoudigd en dient alleen 
om enkele meer algemene beleidspatronen te identificeren. 

Op basis van schema 6 kunnen vijf beleidspatronen worden omschre-

ven: 
Patroon I : 
	de directeur beslist alleen over alle aspecten van de 

aanwending van het urenpakket, of eventueel na een 
uiterst beperkte raadpleging (scholen C, E en G) . 

Patroon I I : de directeur beslist alleen, na raadpleging van één of 
meerdere participatieorganen over de aanwendingscriteria 
(scholen D en K).. 

Patroon fl I 	de directeur beslist samen met een kleine groep di rec- 
tiemedewerkers , zonder verdere raadpleging van het 
personeel (scholen H, I) . 

Patroon IV: de directeur beslist samen met een kleine groep di rec-
tiemedewerkers , na raadpleging van één of meerdere 
participatieorganen, over de aanwendingscriteria (scholen 
F, J en L) . 

Schema 9: De beslissende instanties bij de aanwending van het uren-
pakket 

Scholen 
Instanties 	 A B C DE F G H 1 J KL 

directeur beslist 
	

X X X X X X X X X X X X 

een kleine groep wordt 	 X 	 X 
beperkt geraadpleegd 

één of meerdere parti- X X 
	

X 
	

X 
	

X 
cipatieorganen worden 
geraadpleegd over de 
aanwendingscriteria 

een kleine groep direc- 	 X 	X X X 
tiemedewerkers beslist 
mee 

het leraren korps wordt X X 
ernstig in de besluit- 
vorming betrokken 

beleidspatroon 	 V V I 
	

fl I 	IV I 	III III IV !I IV 

Patroon V: 	de directeur betrekt het lerarenkorps in de besluitvor- 
ming. Alle leerkrachten beschikken over de reële moge-
lijkheid mede te beslissen over de verschillende aspecten 
van de aanwending van het urenpakket (scholen A en B) . 

3. Beïnvloedende factoren 

Zowel wat de beleidsinhoud als de besluitvorming betreft, zijn gelijke-
nissen en verschillen tussen de scholen vastgesteld. Het is evenwel 
de vraag in welke mate deze het resultaat zijn van onafhankelijk geno-
men, lokale beslissingen, dan wel van de invloed van een aantal struc-
turele factoren. In eerste instantie wordt de invloed nagegaan van 
een zevental structurele factoren, die de aanwending van het urenpak-
ket duidelijk meebepalen of verwacht worden mee te bepalen. 
Hoger is de onderwijswetgeving en -reglementering reeds bij herhaling 
als beïnvloedende factor aangewezen. De wijzigingen die per 1 septem-
ber 1986 zijn ingevoerd, waren dan ook ingrijpend. Voor het eerst 
werd het aantal uren-leerkracht berekend op grond van leerlingencoëf-
ficiënten en moest op het bekomen pakket een aanzienlijk percentage 
warden bespaard. Tegelijkertijd werden ook de splitsings- en behouds- 
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normen afgeschaft, waardoor het urenpakket vanaf 1986 maximaal vrij 
kon worden aangewend. M.a.w. de beleidsruimte die enerzijds formeel 
opvallend is verruimd, is anderzijds door de besparing op het uren-
pakket in de realiteit onmiddellijk terug ingeperkt. Het lijkt er 
overigens sterk op dat de uitbreiding van de aanwendingsvrijheid 
precies gelijktijdig met de besparing op de personeelsomkadering is 
doorgevoerd om de besparing zo vlot mogelijk te realiseren. immers, 
door de decentralisatie wordt de verantwoordelijkheid voor de aanwen-
ding van de uren-leerkracht naar de scholen toegeschoven, en kunnen 
deze hun onderwijs zo efficiënt mogelijk en op basis van eigen priori-
teiten organiseren. 
De wetgeving en de reglementering hebben vooral op de beleidsinhoud 
een grote invloed. Ze zijn sterk bepalend voor de beleidsruimte en 
ten dele ook voor het gevoerde lokale beleid zelf. Dit laatste blijkt uit 
het feit dat de scholen als reactie op de besparingen, de decentrali-
satie en de denataliteit een algemene prioriteitenorde hebben opgesteld. 
Hierin worden de grote lijnen vastgelegd waarbinnen de concrete aan-
wending van het urenpakket gebeurt. Deze prioriteitenorde is overi-
gens in alle scholen gelijk, en contrasteert sterk met de ordening die 
de RVIMKO, het NSKO en de Verbonden aan de katholieke scholen 
hebben voorgesteld (en feitelijk willen opleggen) . 
De impact van de factor wetgeving en reglementering op de besluitvor-
ming is veel kleiner. Aangezien de wet een aantal regels inzake raad-
pleging van het personeel oplegt, kon er meer eenheid tussen de 
scholen verwacht worden. Deze wettelijke beschikkingen worden 
slechts in school A naar de letter nageleefd, niettegenstaande alle 
scholen formeel in orde zijn aangezien zij het proces verbaal van de 
raadpleging volgens de regels opmaken. School B gaat zelfs verder 
dan de wet vereist. Van alle overige scholen benaderen alleen de 
scholen J en L nog enigszins de geest van de wet, mede omdat de 
syndicale structuren worden gerespecteerd. 
Andere structurele factoren zijn het onderwijsnet, de onderwijsvorm en 
de schoolgrootte. Op grond van het onderzoek zijn echter zeer weinig 
gegevens voorhanden die wijzen op een invloed van deze factoren op 
de aanwending van het urenpakket. De factor onderwijsnet lijkt vooral 
onrechtstreeks het beleid t.a.v. de aanwending van het urenpakket te 
hebben beïnvloed, nl. door het verschil in draagwijdte van de bespa-
ring in de rijks- en de katholieke scholen van het onderzoek. Op het 
einde van het hoofdstuk wordt hierop dieper ingegaan. 
Wat de katholieke scholen van het onderzoek betreft, lijkt het type 
inrichtende macht ( lokale of centrale inrichtende macht, bisschoppelijke 
of congregationele inrichtende macht, directeur als lid of niet als lid 
van de inrichtende macht, enz.) evenmin bepalend voor de aanwending 
van het urenpakket. Immers, geen enkele van de inrichtende machten 
speelt een belangrijke rol in de besluitvorming over de verdeling van 
de uren-leerkracht. We stellen zelfs vast dat de scholen F, G en H, 
die tot dezelfde inrichtende macht behoren, de besluitvorming elk op 
een verschillende wijze . organiseren. 	Daarenboven verschilt ook de 
beleidsinhoud van de scholen F en G enerzijds en school H anderzijds. 
Niettegenstaande de factor onderwijstype niet aan de basis kan liggen 

van verschillen tussen de scholen van het onderzoek (aangezien het 
allemaal type 1-scholen zijn) , is het een belangrijke beïnvloedende 
factor voor de aanwending van het urenpakket. De besparing op het 
aantal uren-leerkracht was namelijk (en is nog steeds) uitsluitend 
gericht op de type 1-scholen, wat voor heel wat scholen problematisch 
is gezien de "kostelijke" structuur van het VSO. Deze leerkracht-in-
tensiviteit, die eigen is aan het VSO (vergaande begeleiding van 
leerlingen, kleinere groepen, meer keuzemogelijkheden) en die vele 
jaren heeft gediend om scholen te overhalen naar het type I over te 
stappen, is nu de oorzaak van de eenzijdige besparingsmaatregelen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de structuur van de meeste type 
1-scholen heel wat VSO-karakteristieken heeft verloren. 	En het zou 
evenmin verwonderlijk zijn dat dergelijke besparingscontext, waardoor 
een aantal verworvenheden verdwijnen of omgezet worden in onbezoldig-
de naschoolse prestaties, weinig motiverend is om een VSO-onderwijs 
en VSO-sfeer te bieden. 
Uit deze bespreking van de belangrijkste structurele factoren zou 
kunnen besloten worden dat een eigen lokaal beleid mogelijk is binnen 
bepaalde formele en reële grenzen, die grotendeels bepaald worden 
door de wetgeving en reglementering, de denataliteit en het onderwijs-
type. Dit is wellicht juist wat de besluitvorming betreft. Er zijn 
immers weinig indicaties die erop wijzen dat de manier waarop beslist 
wordt over de aanwending van het urenpakket, niet in zeer sterke 
mate afhankelijk is van de wijze waarop de directies de besluitvorming 
organiseren. Dit geldt niet voor de beleidsinhoud. 	Integendeel, het 
beleidspatroon dat een school vertoont, wordt in grote mate bepaald 
door de evolutie en de omvang van het urenpakket waarover de school 
kan beschikken. Zo heeft bijvoorbeeld school B, die haar studieaan-
bod gedeeltelijk heeft afgebouwd (patroon 1) , 30 procent van haar 
urenpakket ingeleverd in het schooljaar 1986-87 (gecumuleerd effect 
van leerlingenverlies en besparingsmaatregelen) . 	De totale besparing 
in de groep scholen die patroon II vertonen, m.a.w. de scholen die 
het beschikbaar urenpakket ongeveer volledig hebben opgebruikt en 
toch verschillende VSO-begeleidingsvormen hebben moeten afbouwen, 
schommelt tussen 20 en 4 procent. 	In de groep die patroon 111 ver- 
toont, nl. de scholen die de begeleidingsvormen gradueel hebben 
afgebouwd en een reserve aan uren-leerkracht hebben aangelegd, 
schommelt de totale besparing tussen 0 en 5 procent. De scholen die 
hun studieaanbod én de VSO-begeleiding quasi intact hebben kunnen 
houden (patroon [V), hebben niet bespaard (school H: status-quo; 
school K: plus 20 procent) en hebben ook geen uren-leerkracht in 
reserve gehouden. 
Blijkbaar ligt er een cesuur rond een besparing van 5 procent. 	Bij 
een grotere besparing is het waarschijnlijk zeer moeilijk, zoniet on-
mogelijk, om niet alle beschikbare uren-leerkracht aan te wenden. Bij 
een kleinere besparing kan dit blijkbaar wel. 	In school J, die 5 pro- 
cent heeft ingeleverd, was het om drie ,redenen wellicht nog mogelijk 
een reserve aan te leggen: (a) de school had reeds de voorgaande 
jaren een reserve aangelegd; (b) het is een grote technische school, 
wat een maximale flexibiliteit biedt bij de aanwending van het uren- 
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pakket; en (c) school J heeft de bezoldigde uren klassedirectie en 
klasseraad geschrapt, wat een grote besparing is in een school van 
ruim 600 leerlingen. Het is in ieder geval duidelijk dat de scholen die 
opteren om een reserve aan uren-leerkracht aan te leggen, bewust 
kiezen om een deel van de pedagogische begeleiding te laten vallen. 
Daarentegen kunnen de scholen, die minder dan 5 procent moeten 
inleveren en opteren om alle uren-leerkracht aan te wenden, hun 
onderwijs nog op alle vlakken bijna optimaal inrichten. Dat de be-
slissing om geen reserve aan te leggen deze scholen verder in een 
comfortabele beleidspositie brengt, blijkt uit de volgende uitspraak van 
een directeur: 

(...) Kiezen doe je als je in nood komt, als je zegt: "kijk eens, 
nu mag je een boterham nemen". Ge legt er één met choco, ge 
legt er één met confituur en één met kaas, maar ge moogt er maar 
één kiezen. Dan is het echt, dan moet ge uw prioriteiten echt 
bepalen. Maar zolang de algemene pot voldoende groot is, dan is 
dat niet een echte prioriteit (...) 	En ik heb dus niet voor de 
prioriteiten moeten kiezen. 

Het verband tussen de aanwending van het urenpakket en de bespa-
ring wordt niet alleen bevestigd door een vergelijking van de ver-
schillende beleidspatronen, maar ook door een vergelijking van de 
rijks- en de katholieke scholen. Hoger is gebleken dat de diverse 
begeleidingsvormen in de rijksscholen van het onderzoek veel schaarser 
zijn dan in de katholieke scholen (schema 5) en dat van de mogelijkhe-
den tot horizontale en verticale samenzettingen in de rijksscholen 
beduidend meer gebruik is gemaakt (schema 6). Overigens is de enige 
school die opties heeft afgebouwd, een rijksschool (schema 4). Dit 
alles heeft voor gevolg dat het zichtbare effect van de besparing 
groter is in de rijksscholen dan in de katholieke scholen (van het 
onderzoek). 
Hebben de rijksscholen ook meer uren-leerkracht ingeleverd ? Op 
deze vraag moet bevestigend worden geantwoord, zowel wat de zuivere 
besparing (d.w.z. wanneer de schoolbevolking constant wordt gehou-
den) betreft (rijksscholen: gemiddeld 7 á 8 %; katholieke scholen: 
gemiddeld 4 á 5 %), als wat de totale besparing betreft, waarbij met de 
gevolgen van wijzigingen van het leerlingenaantal rekening wordt 
gehouden (rijksscholen bespaarden tussen 7 en 30 %; katholieke scho-
len verschilden, gaande van een besparing van 7 % tot een winst van 
20 %). Kortom, wanneer het beschikbare urenpakket van het school-
jaar 1986-87 wordt vergeleken met dit van 1985-86, dan hebben de 
rijksscholen meer uren-leerkracht ingeleverd dan de katholieke scholen 
(van het onderzoek). 	Dit betekent o.m. dat de personeelskost per 
leerling in de rijksscholen sterker is gedaald dan in de katholieke 
scholen. Hieruit mag echter niet geconcludeerd worden dat de rijks-
scholen nu goedkoper zijn (geworden) dan de katholieke scholen (4). 
Om hierover een oordeel te vellen, zouden immers de exacte leer-
lingcoëfficiënten moeten -worden vergeleken. 
Vast staat dat, niettegenstaande de scholen van dezelfde algemene  
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prioriteitenorde uitgaan, het concrete, lokale beleid sterk afhankelijk is 
van het beschikbare urenpakket. De evolutie van het aantal uren-
leerkracht is op haar beurt sterk afhankelijk van de evolutie van het 
leerlingenaantal (groep patroon 1: daling van het leerlingenaantal van 
30 procent; groep patroon II: daling tussen 0 en 10 procent; groep 
patroon H I: stijging tussen 0 en 6,5 procent; groep patroon IV: 
stijging tussen 5 en 25 procent). De formule voor de berekening van 
het urenpakket ziet er vereenvoudigd als volgt uit: leerlingencoëffi-
ciënt x aantal leerlingen. Hieruit blijkt onmiddellijk dat elke leerling 
een bepaald aantal uren-leerkracht waard is. Dit betekent dat bij een 
stijging van het leerlingenaantal tegenover het voorgaande schooljaar, 
het beschikbaar urenpakket toeneemt, en omgekeerd. Uiteraard moeten 
scholen met een toenemende schoolbevolking ook voor meer leerlingen 
zorgen. Toch biedt een schaalvergroting meer flexibiliteit bij de 
aanwending van het urenpakket. Hoeveel uren elke leerling precies 
waard is, m.a.w. hoe groot de coëfficiënt per leerling is, wordt vooral 
bepaald door de evolutie van de schoolbevolking op 1 oktober 1984 en 
1985 enerzijds en de onderwijsvorm anderzijds. Zo hebben TSO- en 
BSO-scholen een gunstiger coëfficiënt, net zoals de scholen die in de 
betreffende schooljaren een stijging van het leerlingenaantal hebben 
gekend. Uit dit alles blijkt dat de wetgever - door de technische uit-
werking van de formule voor de berekening van het aantal uren-leer-
kracht - aan de factor leerlingenaantal een uitermate grote betekenis 
heeft toegekend. Dat hierin enig gevaar schuilt, wordt verwoord door 
een directeur van een school die door een grote stijging van het 
leerlingenaantal nog steeds over een zeer ruim urenpakket kan beschik-
ken: 

Vele andere scholen hebben door de drastische besparingsmaatre-
gelen heel wat dingen die zij onderwijskundig interessant achten, 
niet meer kunnen doen. En wij hebben eigenlijk al onze belang-
rijkste wensen nog altijd kunnen aanhouden, wat uiteraard voor 
de kwaliteit van uw school bijzonder interessant is. Maar het 
pijnlijke van de geschiedenis globaal gezien naar onze scholen toe 
is, dat een groter wordende school inderdaad dus door dit budget-
taire model nog beter gewapend is dan de school die getroffen 
wordt en daalt, en daardoor misschien haar aanbod nog hoger kan 
blijven houden. En van daaruit krijgt ge de tendens natuurlijk 
dat grotere scholen nog groter dreigen te worden, wat niet altijd 
wenselijk is. 	Krijg je natuurlijk ook een globaal goed psycholo- 
gisch klimaat, waar de andere lerarengroepen getroffen zijn door 
reaffectatie (...) 

Noten bij hoofdstuk 2 "Aanwending van het urenpakket"  

(1) Met leerjaren en opties worden bedoeld, in de eerste graad: het 
eerste leerjaar B, de opties van het tweede gemeenschappelijk 
leerjaar en de beroepenvelden van het beroepsvoorbereidend jaar; 
in de tweede en derde graad: de algemene en bijzondere opties, 
de vijfde en zevende specialisatie- en vervolmakingsjaren en het 



heroriënteringsjaar (dus niet de complementaire opties en activi-
teiten). 

(2) Een studierichting (type I) bestaat uit enerzijds de gemeenschap-
pelijke vorming en anderzijds het fundamenteel gedeelte (in de 
tweede en derde graad). 

(3) Bij een horizontale samenzetting worden de leerlingen van ver-
schillende studierichtingen, opties of activiteiten (eventueel van 
verschillende onderwijsvormen) van eenzelfde leerjaar, gegroe-

peerd voor alle vakken met éénzelfde programma en een éénzelfde 
aantal lesuren. Bij een verticale samenzetting gebeurt een der-
gelijke groepering met leerlingen van verschillende leerjaren, 
behorende tot eenzelfde graad. Dit laatste is enkel toegestaan 
voor lichamelijke opvoeding, sport en beroepspraktijk. 

(1) In het schooljaar 1980-81 verbruikte een leerling van het rijks-
secundair onderwijs (type I) gemiddeld 3,3055 uren-leerkracht, 
tegen 2,7256 uren-leerkracht voor een leerling van het katholiek 
secundair onderwijs (type I) (Raymaekers, 1982: 367). 

HOOFDSTUK 3 
AANWERVING, BENOEMING EN AFDANKING 

VAN HET PERSONEEL 

De inrichtende machten van de onderwijsinstellingen zijn bevoegd voor 
de aanwerving, de benoeming en de afdanking van hun personeel. 
Aangezien evenwel de inrichtende machten in het rijks- en het katho-
liek onderwijs totaal verschillend geconcipieerd en gestructureerd zijn, 
is het aanstelfings- en benoemingsbeleid van het personeel in de scho-
len sterk afhankelijk van het onderwijsnet waartoe zij behoren. Daar-

om wordt in dit hoofdstuk de beleidsproblematiek voor elk net afzon-
derlijk behandeld. Hierbij zal telkens aandacht besteed worden aan 
het inhoudelijke en procesmatige aspect van het beleid in de scholen 
m.b.t. de aanwerving, de reaffectatie, de benoeming en de afdanking 

van hun personeel. Na de bespreking van de belangrijkste determi-
nanten en patronen van het gevoerde beleid, zal ter afronding het 

aanstellings- en benoemingsbeleid in het rijks- en katholiek onderwijs 

met elkaar vergeleken worden. 

§ 1. RIJKSONDERWIJS 

1. Aanwerving en reaffectatie 

a. Het personeelsstatuut: middel tot centralisatie 

Op het eerste zicht hebben de inrichtingshoofden in het rijksonderwijs 
weinig of geen inspraak in de aanstelling van hun personeel, of het nu 
gaat om het aanstellen van tijdelijken, het benoemen van stagiairs of 
het reaffecteren van boventalligen. Het statuut voor het personeel 
van het rijksonderwijs voorziet ingewikkelde administratieve procedures 

voor aanstellingen en reaffectaties. Personeelsleden moeten telkens 
hun kandidatuur voor een bepaald mandaat opsturen naar het Ministe-
rie. Daar worden dan de beschikbare ambten onder de belangstellen-
den gealloceerd, rekening houdend met de statutaire regels inzake 
anciënniteit en/of het aantal ingediende kandidaturen. Zo moet een 
inrichtingshoofd, wanneer in zijn school een betrekking tijdelijk of 
onbeperkt vrij komt, eerst en vooral nagaan of een boventallige kan 
worden ingeschakeld. Hiervoor moet hij te rade gaan bij de voorzitter 
van de scholengemeenschap waartoe zijn inrichting behoort. Zo er 
geen boventallige uit de scholengemeenschap voor de betrekking in 
aanmerking komt, dient hij het Ministerie te raadplegen teneinde een 

geschikte boventallige van buiten de scholengemeenschap aan te dui-

den. indien geen boventallige kan ingeschakeld worden, dient het 

inrichtingshoofd een aanvraag tot aanstelling te richten aan het Mini- 
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sterie , 	waarbij hij een kandidaat-tijdelijke voorstelt. 	De kandi- 
daat-tijdelijken met meer dan 240 dagen dienst (die het eerst voor een 
betrekking in aanmerking komen) worden evenwel door het Ministerie 
gerangschikt volgens het aantal kandidaturen die zij reeds hebben 
ingediend. Bij de aanduiding van tijdelijken moet met deze rang-
schikking rekening worden gehouden. De Minister neemt hieromtrent 
de uiteindelijke beslissing. Ook kandidaten voor een definitieve re-
affectatie of mutatie, evenals kandidaat-stagiairs, worden gerangschikt, 
ditmaal volgens hun anciënniteit, en aangeduid door het Ministerie op 
basis van hun rangschikking. Lokale beleidsvoerders spelen bijgevolg 
nauwelijks een rol in dit centraal gevoerde personeelsbeleid. Deze 
stelling wordt door de in het onderzoek bevraagde inrichtingshoofden 
grotendeels bevestigd.  
Toch blijkt uit de interviews met de directies dat zij inzake de aan-
stelling van tijdelijken een zekere rol kunnen spelen. Wanneer geen 
boventallig personeelslid onmiddellijk in de tijdelijk of volledig 
openstaande betrekking kan gereaffecteerd worden, stellen 
zij op eigen initiatief een kandidaat voor. Vooral in de gevallen dat zij 
iemand kennen die voor die betrekking in aanmerking komt - indien 
bijvoorbeeld het betreffend personeelslid eerder reeds een interim in 
hun school heeft waargenomen - gebeurt dit nogal eens. Soms wordt 
hun voorstel door het Ministerie aanvaard, soms ook niet. Een inrich-
tingshoofd formuleert de factoren die daarbij een bepalende rol spelen 
als volgt: 

Ik zal niet zeggen dat dit voornamelijk politieke factoren zijn, die 
zitten ertussen, maar er zijn toch ook factoren van dienstanc iënni-
feit , het aantal ingediende kandidaturen van die tijdelijke kandi-
daten... maar ook de omstandigheden, de situatie en de randteke-
ningen die daarrond komen. Daar speelt van alles mee. 

Hieruit blijkt dat de statutair vastgelegde rangschikking van de tij-
delijken met meer dan 240 dagen dienst niet altijd systematisch wordt 
opgevolgd en de inrichtingshoofden soms over een zekere speelruimte 
beschikken. Het moet evenwel worden benadrukt dat sinds het school-
jaar 1986-87 de directies nauwelijks nog tijdelijken kunnen voorstellen. 
Zoals eerder reeds gemeld, moet absolute prioriteit worden verleend 
aan de reaffectatie van boventallige personeelsleden, vooraleer tij-
delijken worden aangesteld. De bevraagde inrichtingshoofden beves-
tigden unaniem dat dit zeer strikt wordt opgevolgd en gecontroleerd. 
Gezien het grote aantal boventall igen als gevolg van •de daling van het 
leerlingenaantal en de onderwijsbesparingen, kunnen tijdel ijken sedert 
het schooljaar 1986-1987 niet of nauwelijks nog aan bod komen. 

b. Politisering van het ambt 

Wat het personeelsbeleid in het algemeen betreft, blijkt evenwel dat 
een Inrichtingshoofd, met goede contacten op het Ministerie en dat 
vertrouwd is met de hiaten en onduidelijkheden in het personeelssta- 

tuut, toch nog in sommige gevallen het centrale aanstellingsbeleid kan 
beinvloeden. 	Deze beïnvloeding heeft niet al leen betrekking op de 
rechtstreekse aanstelling van personeel, maar ook op het al dan niet 
vacant verklaren van betrekkingen. Dit laatste is niet onbelangrijk, 
want in een betrekking die niet vacant verklaard wordt, kunnen 
derden niet muteren of definitief gereaffecteerd worden. Ook de wijze 
waarop een betrekking vacant wordt verklaard (m . a . w. welke bekwaam-
heidsbewi jzen er vereist zijn) , kan een personeelslid meer of minder 
beschermen tegen de mutatie of de definitieve reaffectatie van anderen. 
Volgende interview-fragmenten illustreren duidelijk dat een inrich-
tingshoofd dank zij zijn relaties en/of ervaring met de statutaire 
onduidelijkheden het centrale aanstellingsbeleid kan beinvloeden: 

Wij hebben ( in het aanstellingsbeleid) eigenlijk heel weinig inspraak, 
tenzij dat gij in uw persoonlijke relaties invloed kunt uitoefenen op 
de mensen die op het Kabinet voor de aanstellingen zorgen ( 	) 
Het komt er dus op aan dat ge er (aanstellingsbeleid in de eigen 
school) belangstelling voor hebt; dat ge het niet aan de admini-
stratie overlaat, want tenslotte kennen die namen maar geen mensen 
en die kennen ook geen scholen. En ten derde, ja, dat ge dan ook 
een beetje weet hoe dat ge er moet aan beginnen ( 	) 

Interviewer: Maar het is dus wel eigenlijk zo dat een directeur die 
al de nodige ervaring heeft en het nodige aanzien en 
de nodige contacten, dat die dus wel een bepaalde rol 
kan spelen in het aanstellingsbeleid van zijn school ? 

Directeur: 	Natuurlijk, ja. 

Gezien de bovengenoemde uitspraken is het niet verwonderlijk dat de 
directies de vraag, of er sprake is van een politisering van het ambt 
in het rijksonderwijs, unaniem positief beantwoorden. De uitdrukking 
"politisering van het ambt" vergt hier enige verduidelijking. 	Gezien 
de grote verwevenheid tussen de partijpolitiek en de vakbondswereld is 
het niet altijd mogelijk om in het personeelsbeleid van het rijkson-
derwijs een duidelijke grens te trekken tussen hetgeen door de poli-
tieke partijen wordt bewerkstelligd en hetgeen het gevolg is van een 
syndicale tussenkomst. Zo kan een personeelslid, dat zich bij een 
vakbond aansluit, sneller worden aangesteld dank zij de contacten van 
deze vakbond met een bepaalde politieke partij. In dit geval staan 
vakbond en partij aan dezelfde kant. Maar ook het omgekeerde is 
mogelijk. Door de strikte controle op de naleving van de statutaire 
regels kan een vakbond het de politieke partijen moeilijk maken om 
bepaalde personeelsleden te bevoorcfel igen . 	Hier staan vakbond en 
partij dus tegenover elkaar. De relatie tussen de partijen en de vak-
bonden wordt hoe dan ook door de politiek beheerst. Het zijn vooral 
de leden van vakbonden die tot strekking van de meerderheidspartijen 
behoren, die zullen bevoordeeld warden. Van de andere kant zullen 
vooral de vakbonden die bij de oppositiepartijen aanleunen, toezien op 
de naleving door de Minister van de statutaire regels. 
Gezien de verstrengeling van beide organisaties wordt met de uitdruk- 
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king "politisering van het ambt" in dit hoofdstuk de invloed van zowel 
de partijpolitiek als van de vakbonden bedoeld. Het is trouwens 
kenmerkend voor de hele problematiek dat de inrichtingshoofden in de 
interviews het begrip "politisering" ook gebruiken om de invloed van 
de vakbonden in het personeelsbeleid van het rijksonderwijs aan te 
duiden. Zij wijzen hierbij geregeld op het feit dat beginnende perso-
neelsleden of mensen wier betrekking in het gedrang komt, zich bij 
een vakbond aansluiten, hetzij om sneller te worden aangesteld of om 
op zijn minst niet door andere kandidaten te worden gepasseerd, hetzij 
om hun betrekking te vrijwaren. Toch moet worden onderstreept dat 
alle directies beklemtonen dat de statutaire regels grotendeels worden 
gerespecteerd en dat het steeds moeilijker wordt om daarvan af te 
wijken. Een inrichtingshoofd vat het als volgt samen: 

Vroeger werd daar wel sterk op gelet, vooral door de vakbond die 
op dat ogenblik het meest te verwachten had van de ministeriële 
situatie, en dan werd er, omdat er nog veel tijdelijke betrekkingen 
waren op dat moment en nieuwkomers moesten aan het werk gehol-
pen worden, dan werd daar wel waarschijnlijk een beetje op gelet 
en gezorgd dat hun beschermelingen wat eerder aan de beurt 
kwamen of wat meer aan de beurt konden komen dan anderen. 
Maar nu men tot de situatie geraakt is dat het er op aan komt van 
vastbenoemden een aanvulling te bezorgen, weet ik niet of dat nog 
zo scherp gevolgd wordt... 
Nu let men meer op de strikt statutaire uitvoering van de regle-
mentering, want iedereen, ook vastbenoemden die al jaren in het 
onderwijs staan en die nu voor kritieke situaties komen, die 
trachten statutair op hun rechten behandeld te worden. Nu wordt 
het meer een streven naar het bekomen van de strikte toepassing 
van de reglementering. Daar moet een directeur nu ook sterk 
rekening mee houden bij het herschikken van de opdrachten bij het 
begin van het schooljaar onder zijn eigen personeel om precies de 
anciënniteitsregels en de statutaire voorrechten te respecteren. 

Dit neemt niet weg dat het politiek-syndicale element sterk aanwezig 
blijft in het rijksonderwijs. 	In dit verband mag de controlerende rol 
van de syndicale afgevaardigden in de diverse scholen niet uit het oog 
worden verloren. In eerste instantie waken zij erover dat de statu-
taire rechten van hun leden in de school zelf gerespecteerd worden. 
Bovendien spelen zij in sommige gevallen de aanstelling van een nieuw, 
tijdelijk personeelslid naar hun vakbond door. Deze gaat dan op zijn 
beurt na in hoeverre de rangschikking van de tijdelijken bij de aan-
stelling is gerespecteerd en vooral in hoeverre eigen vakbondsleden 
niet door de nieuw aangestelde zijn gepasseerd. Zo dit effectief het 
geval is, zal het gepasseerde lid door zijn vakbond aangezet worden 
klacht in te dienen bij de Raad van State. Begin '87 stelden zowel een 
woordvoerder van het Ministerie als een vrijgestelde van een vakbond 
dat een 300-tal statutaire klachten bij de Raad van State hangende 
waren. Een groot deel van deze geschillen zou volgens hen betrekking 
hebben op klachten inzake tijdelijke aanstellingen. 

Tenslotte dient onderstreept dat het politieke element in het rijks-
onderwijs in de hand wordt gewerkt door de partij-politieke gebonden-
heid van de Minister, die als inrichtende macht van dit onderwijsnet de 
uiteindelijke beslissingen neemt inzake aanstellingen en benoemingen. 

2. Beoordeling en afdanking  

In de loop van hun carrière worden personeelsleden in het rijksonder-
wijs regelmatig beoordeeld. Zo moet het inrichtingshoofd een oordeel 
uitspreken over: 
- een tijdelijk personeelslid aan het eind van elke ononderbroken 

aktiviteitsperiode (volledige, gedeeltelijke of geen voldoening"); 
personeelsleden die een "onvoldoende" krijgen, worden niet toegela-
ten tot de stage; 

- elke stagiair aan het eind van zijn stage (voorstel tot benoeming, 
afdanking of verlenging van de stage met één jaar); de Minister 
baseert zich op de beoordeling van het inrichtingshoofd en het 
verslag van de inspectie om een personeelslid al dan niet te benoe-

men; 
elk vastbenoemd personeelslid op het einde van ieder schooljaar 
(buitengewoon, zeer goed, goed of onvoldoende). 

Uit het onderzoek blijkt dat drie van de vier inrichtingshoofden zelden 
of nooit overgaan tot een negatieve beoordeling van hun tijdelijken of 
stagiairs. Ook het vierde inrichtingshoofd maakt weinig gebruik van 
deze mogelijkheid, zij het toch in een meerdere mate dan de andere 

drie. 
Herhaalde negatieve beoordelingen van een vastbenoemd personeelslid 
kunnen leiden tot afdanking. Hiertegen kan dit personeelslid evenwel 
beroep aantekenen bij de Raad van Beroep. De leden van de diverse 
commissies van de Raad van Beroep worden door de Minister aangewe-
zen onder de personeelsleden van het rijksonderwijs voor wie de 
commissie bevoegd is. De Minister wijst in iedere commissie de helft 
van de leden zelf aan en de andere helft van de leden uit de drie 
lijsten van twee kandidaten voorgedragen door de drie grote vakbon-

den. 
Over deze procedure zegt een inrichtingshoofd: 

(...) uit gesprekken met collega's blijkt dat dat nog niet zo een-
voudig is, iemand die twee keer of zelfs drie keer onvoldoende 
heeft, om die dan de school te doen verlaten. Moest dat soepeler 
gaan zou daar misschien meer gebruik van gemaakt worden. Maar 
wij ondervinden dat dit zeer stroef gaat. Wij horen van collega's 
dat zij dus wel leerkrachten hebben, waar het alle perken te buiten 
gaat, die zij liever niet meer in hun inrichting zouden zien, maar 
waar eenvoudig niet op gereageerd wordt. Wij horen dan van col-
lega's dat zij dan die leerkracht nog altijd hebben na zes en na 
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zeven jaar. Na zoveel jaren, en dan heeft het niet veel zin. ik 
vind: als het werkelijk slecht is, dat daar zeer vlug een beslissing 
zou moeten zijn. Ik neem aan dat die leerkracht gehoord wordt, 
dat daar een beroep mogelijk is, maar dat dat een vlugge procedure 
zou moeten zijn. En niet iets wat jaren aansleept. 

Allicht is de stroeve en langdurige beroepsprocedure, zoals voorgaand 
citaat illustreert, één van de oorzaken van het feit dat drie van de 
vier directies nog nooit een "onvoldoende" hebben gegeven aan hun 
benoemde personeelsleden. Een ander inrichtingshoofd geeft hiervoor 
nog twee bijkomende redenen op, nl . 1) het feit dat het betreffend 
personeelslid wordt beoordeeld in de Raad van Beroep door mede-
collega's,.en 2) het feit dat de uitspraak van de Raad door politieke 
motieven kan ingegeven zijn: 

( 	) die mensen (directeurs en inspecteurs) zijn (door de uitspra- 
ken van de Raad van Beroep) gefrustreerd omdat de Raad van 
Beroep meestal is samengesteld uit leerkrachten en niet uit inspec-
teurs of inrichtingshoofden, m. a .w . ge wordt beoordeeld door uw 
gelijken... Die mensen zijn daar ook voor een groot deel aangeduid 
door de vakbonden. Die hebben mekaar nodig, want vandaag is het 
een lid van de ene, maar morgen is het weer een lid van een andere 

Dat het politieke element een rol speelt in het personeelsbeleid van het 
rijksonderwijs wordt nogmaals onderstreept doordat het inrichtings-
hoofd dat wel reeds een vastbenoemd personeelslid uit zijn school heeft 
verwijderd, ons heeft verklaard dat dit slechts mogelijk was dank zij 
zijn persoonlijke contacten met hoge politieke gezagsdragers. 
Tenslotte dient opnieuw te worden gewezen op de aanwezigheid van de 
syndicale afgevaardigden in de diverse scholen, die, wanneer één van 
hun leden door het inrichtingshoofd wordt gesanctioneerd, allicht 
samen met het betreffende personeelslid en hun vakbond zullen over-
wegen welke stappen tegen de beslissing van het inrichtingshoofd 
kunnen ondernomen worden. Elke directeur in het rijksonderwijs is 
zich daarvan bewust. Hij zal zich dus al licht sterk gesteund moeten 
weten vooraleer hij tot sanctionering van een bepaald personeelslid 
overgaat. 

3. Beinvloedende factoren en patronen van het personeelsbeleid  

ken , hetgeen de vier directies trouwens unaniem beamen. Redenen 
hiervoor zijn: 
- de strikte en veelvuldige statutaire regels, 
- de centralisatie van het personeelsbeleid door het Ministerie, 
- de politisering van het ambt. 

Bovendien blijkt deze zwakke autonomie de laatste jaren nog kleiner te 
zijn geworden. Vroeger werden de voorstellen van inrichtingshoofden 
over een eigen kandidaat-tijdelijke in veel gevallen door de centrale 
aanstellingsdienst aanvaard (vooral wanneer het politiek-gesteunde 
kandidaten betrof) . Gezien het ruime aanbod aan betrekkingen kwa-
men de tijdelijken immers toch altijd op de één of andere manier aan 
bod, 	Door het dalend ieerl i ngenaanta I en de onderwijsbesparingen 
echter is het aantal boventalligen de laatste jaren sterk toegenomen. 
Aangezien de boventallige personeelsleden absolute voorrang hebben op 
de tijdelijken, kunnen deze laatsten tegenwoordig bijna niet meer in 
het onderwijs ingeschakeld worden. Voor zover dit toch nog het geval 
is, wordt hun rangschikking meer en meer gerespecteerd, met als 
gevolg dat de schooldirecties ook op dit domein nauwelijks nog over 
enige speelruimte beschikken. 

b. Beleidsinhoud 

Ondanks de vergaande beperkingen die door het statuut, de centrali-
satie van het personeelsbeleid en de politisering van het ambt aan het 
lokaal beleid worden opgelegd, kunnen er toch nog varianten onder-
scheiden worden in het beleid van de directies inzake de aanstelling, 
beoordeling en afdanking van hun personeelsleden. De bevraging van 
de vier inrichtingshoofden hieromtrent levert volgende resultaten op: 

Schema 10: Personeelsbeleid in de rijksscholen 

Scholen 
Personeelsbeleid 
	

A 	B 	C 	D 

Aanstelling personeel: 
- weinig of geen invloed op het centrale 	 X 	X 	X 

personeelsbeleid 
- regelmatige beïnvloeding van het cen- 	 X 

tra le personeelsbeleid 

a. Beïnvloedende factoren 

Uit het bovenstaande kan worden besloten dat inrichtingshoofden in 
het rijksonderwijs inzake de aanstelling, de beoordeling en de afdan-
king van hun personeelsleden nauwelijks over ,enige autonomie beschik- 

Beoordeling tijdelijken en stagiairs: 
- zelden of nooit negatief 
- soms negatief 

Afdanking vastbenoemden: 
- niet 
- wel 

X X 	X 
X 
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Uit bovenstaand schema kuren twee beleidspatronen afgeleid worden: 
Patroon 1: scholen waarvan het inrichtingshoofd zich gebonden. ziet 

aan de regels betreffende het personeelsstatuut, dat 
systematisch de richtlijnen van het Ministerie opvolgt en 
dat zelden of nooit van zijn beoordelingsbevoegdheid 
gebruik maakt om personeelsleden negatief te beoordelen of 
af te danken. Van een persoonlijk, lokaal beleid kan hier 
geen sprake zijn. Dit patroon is terug te vinden in de 
scholen A, B, en D; 

Patroon II: scholen waarvan het inrichtingshoofd niet altijd de richt-
lijnen van het Ministerie afwacht, dat in bepaalde gevallen 
gebruik maakt van zijn persoonlijke contacten en van de 
statutaire leemten of dubbelzinnigheden om zijn eigen wil 
door te drijven m.b.t. de aanstelling en de beoordeling 
van zijn personeelsleden. Het inrichtingshoofd drukt hier 
dus wel enigszins zijn stempel op het lokaal beleid. School 
C vertoont een dergelijk patroon. 

c. Besluitvorming  

Voor zover hier sprake is van een lokaal beleid (enkel in het tweede 
beleidspatroon) concentreert het besluitvormingsproces zich rond drie 
partijen, nl. het inrichtingshoofd, het Ministerie en de persoonlijke 
contacten van het inrichtingshoofd. In veel gevallen zullen de laatste 
twee partijen evenwel samenvallen. 
Alhoewel het inrichtingshoofd op het lokaal vlak ongetwijfeld de meest 
bepalende beleidsfiguur is, mag de betekenis van de syndicale afge-
vaardigden in de diverse scholen niet onderschat worden. Zij zijn 
immers de plaatselijke vertegenwoordigers van de vakbonden die een 
belangrijke rol spelen in de personeelspolitiek van het rijksonderwijs. 
Het is niet uitgesloten dat de syndicalisering van het ambt sommige 
inrichtingshoofden ervan weerhoudt om - terecht of ten onrechte -
bepaalde personeelsleden te sanctioneren. De aanwezigheid van syndi-
cale afgevaardigden kan in die zin misschien onrechtstreeks een in-
vloed uitoefenen op het personeelsbeleid van het inrichtingshoofd. 

§ 2. KATHOLIEK ONDERWIJS 

1. Aanwerving  

De inrichtende machten van het katholiek onderwijs beschikken in 
principe over een vergaande autonomie inzake de aanwerving van hun 
personeel. Opdat de betrekkingen die zij inrichten voor subsidiëring 
in aanmerking zouden komen, dienen hun personeelsleden slechts aan 

een beperkt aantal voorwaarden te voldoen (waaronder als belangrijk-
ste: in het bezit zijn van een vereist of voldoende geacht bekwaam-
heidsbewijs). De wetgeving inzake reaffectatie verplicht de inrich-
tende machten evenwel om elke betrekking, die niet door een vastbe-
noemd personeelslid wordt ingenomen, prioritair toe te wijzen aan 
personeelsleden die in het vrij gesubsidieerd onderwijs terbeschikking 
gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking. Ook in het katholiek 
onderwijs is het aantal terbeschikking gestelden door het dalend leer-
lingenaantal en de onderwijsbesparingen onder Martens V en VI sterk 
toegenomen, zodat de reaffectatiewetgeving de aanwervingsautonomie 
van de inrichtende machten sterk heeft beperkt. Immers, alleen 
wanneer geen enkele terbeschikking gestelde voor de vacante betrek-
king in aanmerking komt, mag iemand anders worden in dienst geno-
men. 

a. Wie werft aan 1 

Abstractie makend van de reglementering inzake reaffectatie, blijkt uit 
het onderzoek dat de inrichtende machten voor de aanwerving van 
nieuwe personeelsleden meestal hun bevoegdheid delegeren aan de 
directeurs van de scholen zelf. 

Schema 11: De beslissende instantie bij de aanwerving in de katholieke 
scholen 

Scholen 
Instantie 
	

E F CH1 J K L 

directeur en inrichtende macht 	X 
directeur met richtlijnen van 

	
X 	X X 
	

X 
inrichtende macht 

- directeur 
	

X 
- directeur, onderwijzend perso-

neel en synd. afgevaardigde 

Sommige _inrichtende machten verstrekken expliciete, schriftelijke 
richtlijnen aan hun directies inzake de te hanteren selectiecriteria, 
terwijl de directies een volmacht krijgen om zelf het nodige personeel 
aan te werven, zoals blijkt uit volgend citaat van een lid van een 
inrichtende macht: 

Onze directies beschikken over een heel gamma van vragen en zij 
zelf doen dus een keuze onder de verschillende kandidaturen (...) 
Maar zij hebben dus van ons vroeger een schema gekregen waarover 
zij met de sollicitanten spreken. 

I 

9 

Andere inrichtende machten laten de aanwervingspolitiek zelfs volledig 
over aan de schooldirecties, zonder hen duidelijk omschreven criteria 
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b. Wie benoemt ? 

De inrichtende machten van het katholiek onderwijs moeten hun perso-
neelsleden twee jaar na hun indiensttreding ofwel benoemen (voor 
zover zij niet meer vatbaar zijn voor reaffectatie) ofwel afdanken. 
Eventueel kunnen zij de voorlopige benoeming van een personeelslid 
met een derde jaar verlengen, waarna dan een definitieve beslissing 
dient genomen te worden. Uit het onderzoek blijkt dat in alle scholen 
de beslissingen inzake benoemingen formeel door de inrichtende mach-
ten worden genomen. Aangezien de inrichtingshoofden evenwel het 
best geplaatst zijn om het schoolpersoneel te beoordelen, is het niet 
verwonderlijk dat zij ook in deze aangelegenheid telkens een belang-
rijke en soms zelfs doorslaggevende rol spelen. 
Onderstaand schema geeft weer wie de feitelijke benoemingsbeslissingen 
inzake wervings- en selectieambten neemt. 

Schema 12: De beslissende instantie bij de benoeming in de katho-
lieke scholen 

Scholen 
Instantie 
	

E F GHI J K L 

Ili 

directeur en inrichtende macht 	X 
- inrichtende macht na advies van 	X X X 

directeur 
- directeur 

directeur, onderwijzend perso-
neel en synd. afgevaardigde 

X 
	

X X 
X 
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op te leggen. Er dient wel onderstreept dat de directeurs van deze 
scholen uit het onderzoek allen tot de raad van beheer van de inrich-
tende macht behoren. Slechts één inrichtende macht houdt zich nog -
in de persoon van de voorzitter - persoonlijk bezig met het in dienst 
nemen van personeel, alhoewel ook hier 80 procent van de aanwervin-
gen door de directeur alleen worden verricht. 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat het onderwijzend personeel meestal 
niet wordt betrokken in de aanwervingspolitiek. Enkel in school J 
spelen de leerkrachten en hun syndicale afgevaardigden een belangrij-
ke rol in de beslissingen inzake aanwervingen. Een speciale commis-
sie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de directie, het lera-
renkorps en de syndicale afvaardiging, maakt gezamenlijk een rang-
schikking op van de kandidaten en legt deze voor aan de leraarsraad 
die er zijn advies over geeft. In de andere scholen is de aanwer-
vingspolitiek uitsluitend een aangelegenheid van de directeur en -
eventueel - de inrichtende macht. De directies van de scholen met een 
ondernemingsraad delen er enkel hun beslissingen mee aan de vertegen-
woordigers van het personeel. 

De parallel tussen de bevoegdheidsverdeling voor benoemingen en voor 
aanwervingen is opvallend. De inrichtende machten die zich afzijdig 
houden in de aanwervingspolitiek laten in benoemingskwesties hun 
beslissing volledig afhangen van het oordeel van de schooldirecties. 
Een lid van een inrichtende macht zegt hieromtrent: 

(Benoemingen) gaan altijd terug naar de directies. Dat zijn men- 
selijke problemen. 	Ik kan me niet voorstellen dat wij daar gezond 
kunnen over oordelen ( ...) 	De directrice is de ploegleider. 	Zij is 
verantwoordelijk voor haar ploeg en voor het werk van die ploeg. 
Dus als zij zegt: "Met die mensen kan ik werken" en wij krijgen 
van buiten uit nergens een weerklank daarover; waarom zouden wij 
dat dan veranderen ? 

Daarentegen volgen de inrichtende machten (school K uitgezonderd) 
die een eigen inbreng hebben in de aanwervingen, bij benoemingen 
niet automatisch het advies van de directeur op. Het dient opgemerkt 
dat de inrichtende macht van de scholen F, G en H zelfs opnieuw 
schriftelijke criteria verstrekt waarop de schooldirecteurs hun benoe-
mingsadvies moeten baseren. 
Tenslotte worden weerom alleen in school J het onderwijzend personeel 
en hun syndicaal afgevaardigden systematisch betrokken in de benoe-
mingsbeslissingen. 
Het spreekt vanzelf dat de rol van de inrichtende machten inzake 
benoemingen in bevorderingsambten een stuk groter is. Ofwel beslis-
sen de inrichtende machten volledig eigenmachtig, ofwel beslissen zij 
samen met de inrichtingshoofden van de betrokken scholen (eventueel 
voor de opvolging van de huidige directeurs) . In school J wordt ook 
bij benoemingen in bevorderingsambten het onderwijzend personeel 
betrokken. Zo heeft de leraarsraad bij de recentste directie-benoeming 
vier mensen voorgesteld, waaruit het directiecomité iemand heeft aan-
geduid. 

c. Criteria inzake aanwerving en benoeming  

Schema 13: Aanwerving- en benoemingscriteria in de katholieke scholen 

Scholen 
Criteria 
	

FGHI J KL 

- Gemeenschappelijke extra-legale 
	

X X X X X X X X 
criteria 

- Bijzondere normen aansluitend 
op: 
- het schoolproject 
	

X 
- het opvoedingsproject van de 	X X X 

inrichtende macht 
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Naast de wettelijke voorwaarden waaraan de kandidaten moeten vol-
doen, hanteren de schooien recties een aantal gemeenschappelijke aan- 
wervingscriteria. 	De onderwijservaring van de kandidaten, de schooi 
waar zij zijn afgestudeerd, hun bewogenheid en openheid voor de 
jeugd en hun sociaal engagement dat zich o.m. vertaalt in een actief 
verenigingsleven (jeugdbeweging enzovoort) , zijn stuk voor stuk 
belangrijke maatstaven waarop de katholieke scholen zich baseren om 
iemand al dan niet in dienst te nemen. 	In veel gevallen worden hier- 
voor derden gecontacteerd zoals eventuele vroegere werkgevers en 
directeurs of leraars van de school waar de sollicitanten zijn afge- 
studeerd. Ook het religieuze element speelt een belangrijke rol. 	De 
kandidaten moeten op zijn minst gelovig zijn. Een aantal scholen 
vereisen bovendien dat zij pratikeren. Dikwijls wordt de parochie-
priester van de kandidaten gecontacteerd (in zeven van de acht scho- 
len) . 	Tenslotte verkiezen de meeste scholen oud leerlingen boven 
andere kandidaten .  
Om een personeelslid al dan niet te benoemen, hanteren de scholen 
dezelfde algemene criteria als voor de aanwervingen. Zij hebben 
bovendien reeds tijdens de periode van de voorlopige benoeming (twee 
jaar) kunnen nagaan in welke mate de didactisch-pedagogische be-
kwaamheid, de tucht en de inzet van het personeelslid bevredigend 
zijn. Tenslotte benadrukken alle scholen dat zij terdege rekening 
houden met de diocesane of congregationele inspectievers lagen . 	Het 
valt op te merken dat zes van de acht scholen expliciet zeggen dat 
aspecten uit het privé-leven van hun personeelsleden (ongehuwd 
samenwonen, gescheiden en opnieuw hertrouwd zijn, niet geloven, niet 
pratikeren, 	) volstaan om hen niet te benoemen . 	Dat dit evenwel 
geen absolute regel is voor alle scholen, bewijst het feit dat de di-
recteur van een school uit het onderzoek een persoon, die wel degelijk 
gescheiden en hertrouwd is, recentelijk heeft voorgedragen voor 
benoeming. 
Naast de bovengenoemde algemene criteria waarop alle katholieke scho-
len zich baseren bij de aanwerving en de benoeming van hun perso-
neel, hanteren een aantal scholen nog een bijkomende beoordelings-
norm, die nauw aansluit bij hun pedagogisch project. In de scholen 
waar het congregationeel opvoedingsproject een bijkomend criterium 
vormt, moeten de personeelsleden (gereaffecteerden incluis) een aantal 
sessies volgen over de hoofdthesen van het opvoedingsproject van de 
inrichtende congregatie. Zij moeten bovendien tijdens de eerste twee 
jaar van hun indiensttreding het bewijs leveren dat zij zich kunnen 
inleven in de voor de congregatie typerende werkwijze en ingesteld-
heid 
In één school, waar het inrichtingshoofd in samenwerking met de 
leerkrachten zelf het pedagogisch project heeft uitgewerkt, moeten de 
personeelsleden bij de aanwerving en tijdens hun periode van voorlo-
pige benoeming zich bereid tonen tot maatschappelijk en politiek vor-
mingswerk. 
Het dient onderstreept dat de bijkomende normen van bovengenoemde 
scholen in het selectie- en benoemingsproces een zeer belangrijk ele-
ment vormen. 

  

Benoemingsfrequentie 

   

Uit het onderzoek blijkt dat - indien er voldoende uren beschikbaar 
blijven - tijdelijken na één of twee jaar opvallend weinig warden af-
gedankt. De mate waarin dit gebeurt, varieert naargelang de school-
grootte van twee keer per jaar voor de grootste scholen tot één of 
twee keer op 20 jaar voor de kleinste scholen. De scholen maken wel 
af en toe gebruik van de mogelijkheid om de periode van voorlopige 
benoeming met een derde jaar te verlengen. De tijdelijken die de 
inrichtende macht wenst te benoemen, maar die nog vatbaar zijn voor 
reaffectatie (de wettelijk erkende benoeming is door de reaffectatie-
regeling meestal pas mogelijk na drie of vier jaar) krijgen een belofte 
van benoeming. In school E houdt dit alleen een mondelinge medede-
ling vanwege de directeur in, in de andere scholen gebeurt dit aan de 
hand van het document dat daarvoor speciaal door het NSKO is uitge-
werkt. 

   

2. Reaffectatie 

  

     

        

        

   

Het schooljaar 1986-87 is een bijzonder jaar geweest voor het secundair 
onderwijs. 	De nefaste gevolgen van het dalend leer! ingenaanta I voor 
de tewerkstelling bleven aanhouden, terwijl de regering Martens VI in 
het kader van haar bezuinigingspolitiek een aantal indringende maatre-
gelen heeft getroffen die op hun beurt tot een inkrimping van het 
personeelsbestand hebben geleid: Vooreerst werd de berekeningswijze 
van het urenpakket veranderd, hetgeen voor de meeste scholen - en 
zeker voor de ASO-scholen - neerkwam op een vermindering van het 
aantal in te richten uren/ leerkracht. 	Bovendien brachten de wijzi- 
gingen in de reaffectatiereglementering zelf (waaronder vooral de 
verruiming van het begrip "zelfde ambt") een toevloed aan te rea ffec-
teren personeelsleden met zich mee. Het resultaat van dit alles maakte 
van 	de reaffectatie in het school jaar 1986-87 één van de meest pran- 
gende problemen. Veel scholen zijn verplicht geweest enkele van hun 
vastbenoemden volledig of gedeeltelijk terbeschikking te stellen. 
Talloze tijdelijke personeelsleden hebben plaats moeten maken voor de 
reaffectaties van deze terbeschikking gestelden . 	Bovendien is het 
aanwerven van personeelsleden naar eigen keuze enorm moei lijk gewor-
den , omdat het aantal terbeschikking gestelde personeelsleden - die bij 
vacante betrekkingen prioritair moeten worden in dienst genomen - de 
laatste jaren zo sterk is toegenomen. Een directeur van een school uit 
het onderzoek stelt zonder meer dat de scholen door de reaffectatie 
niet langer meer een zelfstandige aanwervingspolitiek kunnen uitstip-
pelen: 

( 	) U kunt uw eigen beleid op het 'vlak van personeel niet meer 
bepalen. Als de reaffectatie daar is, zo is het. En gij kunt uw 
eigen personeelsleden niet meer kiezen. Dat gaat niet meer ( 
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worden met de plaatselijke situatie van de scholen én van de perso-
neelsleden zelf. Een inrichtingshoofd formuleert het als volgt: 

(De zonale reaffectatie) is een verbetering omdat je nu meer men-
selijk, meer sociaal kunt optreden. Waarom ? Omdat je de zaken 
beter kent; je bent er meer rechtstreeks bij betrokken. Over wie 
praat je ? Over een zone die je normaal kent, waar je het meeste 
van kent. Dus, je kent de streek, je kent de mensen, je kent de 
scholen en dan kun je nog iets doen, dat is nog op een menselijk 
vlak. Je hebt nog contact, maar je moet je voorstellen wat de 
reaffectatie nationaal wilt zeggen. Dat is Pier en Suske, hé, hup, 
en gedaan. Nu niet. Nu kun je nog spreken met de mannen van 
het syndicaat en zeggen: "Zeg, mannen, maar zie nu een keer, als 
we dat nu een keer niet moeten doen, wat zou je daar van zeggen 
7" En dat kan; zij kunnen ook vragen: "Zeg, willen we dat niet 
doen ?" En dan kunnen we daar over praten, daarvoor moet ge 
niks op papier zetten, ge moet niemand iets vragen, en dat valt er 
tussenuit. 

Een ander inrichtingshoofd onderstreept eveneens dat de decentrali-
satie van de reaffectatieprocedure zowel de schoolorganisatie als de 
persoonlijke situatie van de personeelsleden op verschillende vlakken 
ten goede komt: 

(...) ik ben getroffen door de verstandige wijze waarop dat daar 
gezocht wordt het belang van het personeel te verenigen met pro-
blemen van een school. En we zijn daar vertrokken in die commis-
sie van gewoon criteria samen te stellen ( ...) namelijk: de an-
ciënniteit van het personeelslid, de afstand tussen de scholen, de 
aard van de uren die beschikbaar waren (interim of vacante uren), 
het aantal scholen waarnaar de kandidaten gereaffecteerd werden, 
de versplintering van hun opdracht. In sommige aspecten dan ook 
de ontvangende school, namelijk als je bijna gelijke kansen hebt en 
je ziet, die school heeft er nu al een hele groep gekregen maar die 
school nog niet, dan kan er een beetje aangepast warden als je 
zegt: "Nu stop ik en wil ik dat die school- ook iemand neemt." En 
soms persoonsgerichte aangelegenheden als ons die bekend waren 
van een personeelslid of een particulier pedagogisch probleem, 
bijvoorbeeld een mannelijke leraar voor turnen bij meisjes (...) 

Ook vanuit vakbondszijde drukt men zich in het algemeen positief uit 
over de werking van de zonale reaffectatie: 

Wel, ik vind dat het (met de zonale reaffectatiecommissie) zeer goed 
gaat ( ...) 	Dat is dit jaar zeer, zeer vlot gegaan. En op enkele 
gevallen na waren de meeste zaken hier opgelost (...) 

aldus een syndicaal afgevaardigde die bovendien benadrukt dat de 
verstandhouding tussen de afgevaardigden van de inrichtende machten 
en de vakbondsvertegenwoordigers in de zonale commissie zeer goed is. 
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Alle bevraagde directies hebben tevens klachten omtrent de verre-
gaande versnippering van de ambten als gevolg van de talloze gedeel-
telijke reaffectaties. Volgend citaat van een inrichtingshoofd is een 
zeer goede weergave van hetgeen er op dat vlak onder de directies 

leeft: 

( ...) het meest negatieve (van de reaffectatie) is - en daar zullen 
alle directies het over eens zijn - de versnippering die zij mee- 
brengt. 	Dat is het nadeel. Er zijn mensen die in vijf scholen les 
geven. Twee uur daar, twee uur daar, daar nog een uurke, hier 
nog drie of vijf. Kijk, dan doet men niet meer aan opvoeding 
volgens mij. Die mensen kunnen zich onmogelijk echt engageren in 
elk van die vijf scholen. Een school is het best af met een full-
time. Die voelt zich met de school verbonden, die is met de school 
vertrouwd, daar kunt ge iets van verwachten. Maar als ge dat 
gaat verspreiden... dat is het nadeel van de reaffeetatie. Dat is 
jammer. 

Een ander inrichtingshoofd stelt dat leerkrachten, die maar voor enkele 
uren aan een school verbonden zijn, nooit op de kIasseraden aanwezig 
zijn. Reaffectatie hindert zo onrechtstreeks de werking van de klasse-
raden. In de scholen die het afgelopen jaar veel gereaffecteerden 
hebben moeten opnemen, wordt bovendien veelal de klacht geopperd 
dat de reaffectaties en wedertewerkstellingen niet in één maar in drie 
verschillende fasen worden doorgevoerd (door de inrichtende machten 
zelf, door de zonale en door de nationale reaffectatiecommissie). Hier-
door moet men telkens opnieuw de lessenroosters aanpassen. Er moet 
evenwel worden vermeld dat iedereen het erover eens is dat de 
nieuwe, zonale regeling inzake reaffectatie een gevoelige verbetering is 

tegenover vroeger. 	De laatste - nationale - reaffectaties worden nu 
per 1 december doorgevoerd, terwijl het vroeger niet uitzonderlijk was 
dat er in maart of april nog mensen werden gereaffecteerd. 

a. Zonale reaffectatie 

Sedert 1 september 1986 zijn de inrichtingen voor katholiek secundair 
onderwijs gegroepeerd in reaffectatiezones. Voor elke zone wordt een 
commissie opgericht die is samengesteld uit afgevaardigden van de 
inrichtende machten en van de vakbonden. Deze commissie is verant-
woordelijk voor de reaffectatie of de wedertewerkstelling van de ter-
beschikking gestelde personeelsleden die de inrichtende machten zelf 
niet hebben kunnen reaffecteren binnen hun eigen inrichtingen of 
binnen de scholengemeenschap waartoe zij behoren. De afgevaardigden 
van de inrichtende machten (dit zijn bijna altijd de inrichtingshoofden] 
staan dus uiteindelijk zelf in voor de overgrote meerderheid van de 
reaffectaties en wedertewerkstellingen. De directies van de acht 
scholen uit het onderzoek benadrukten dat dank zij deze decentralisatie 
van de reaffectatieprocedure er veel meer rekening kan gehouden 
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Al le beslissingen worden trouwens gezamenlijk genomen. 
Toch zijn er een paar kritische bemerkingen gemaakt over de gevolgde 
procedure. Zo is er één syndicale délégué die meent dat de zonale 
reaffectatie niet open genoeg is verlopen. Terwijl de commissie alleen 
lijsten heeft verspreid van de terbeschikking- gestelden die zij heeft 
gereaffecteerd, vindt de délégué dat een afdoende controle van buiten-
af alleen mogelijk is wanneer men een vol ledig overzicht heeft van het 
integrale personeelsbestand van de zone. Een inrichtingshoofd is dan 
weer van mening dat de wetgeving inzake de te hanteren criteria, op 
basis waarvan moet gereaffecteerd worden binnen de zone, nog te 
onvolledig is. 

b. Opties voor het reaffectatiebeleid  

Al zijn er aan de decentralisatie van de reaffectatieprocedure bepaalde 
voordelen verbonden, toch blijven de eigenlijke reaffectatieverpl ich-
tingen onverminderd gelden, met al de minder aangename gevolgen die 
zij voor de scholen teweeg brengen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat al le scholen afkerig zijn van reaffectatie. Uit het onderzoek blijkt 
trouwens dat niet iedere school zich zomaar neerlegt bij de reaffecta-
tiereglementering. In de huidige sociale context komt het uitbreiden 
van het personeelsbestand in zeer veel gevallen neer op het in dienst 
nemen van gereaffecteerden . 	Precies daarom maken scholen, die in 
staat zijn om nieuwe personeelsleden aan te werven, niet altijd van 
deze mogelijkheid gebruik, zoals uit onderstaand schema blijkt: 

Schema 14: Reaffectatiebeleid in functie van bijkomende aanwervingen 
in de katholieke scholen 

Scholen 
Reaffectatiebeleid 
	

E F G H I J KL 

- Vermijden van reaffectatie 
door: 
- opsparen van reserve-uren 	 X X 

	
X 

- prestaties van personeel 
	

X X 
boven min. aantal uren 

Vrijwillige aanwerving van 	 X 
terbeschikking gestelden 

- Aanwerving nieuwe tijdelijken 
- Geen beleid mogelijk 

Teneinde een aantal reaffectaties te vermijden leggen sommige scholen 
een reserve-pakket aan uren aan. Een van de inrichtingshoofden zegt 
hierover: 

(... ) Wij benutten niet al onze uren. Wanneer wij zien dat er 
bepaalde uren zijn die vatbaar zijn voor reaffectatie, waar er ge- 

vaar is dat ze zullen afgepakt worden, splitsen wij bepaalde groe-
pen niet en laten bijvoorbeeld, althans voor één of twee jaar, tot 
zolang als het gevaar van de reaffectatie dreigt, laten wij die 
groepen samen bestaan, dus maken wij grote groepen daar waar we 
ze misschien zelfs zouden kunnen splitsen. 

Met het opsparen van een aantal uren hebben de scholen één of meerde-
re van de volgende doelen voor ogen: 

het tegengaan van de versnippering van de ambten; 
de bescherming van hun eigen vastbenoemd personeel. immers, 
indien de reserve-uren worden aangewend om het personeelsbestand 
uit te breiden, is de kans groot dat het nieuwe personeelslid een 
gereaffecteerde zal zijn. 	Het is best mogelijk dat deze laatste een 
grotere dienstanciënniteit heeft dan bepaalde eigen vastbenoemde 
leerkrachten. 	Indien de school in de verdere toekomst in moeilijk- 
heden zou geraken en het gereaffecteerde personeelslid opnieuw zou 
moeten terbeschikking stellen, zou deze laatste zijn verloren uren 
kunnen opeisen van andere collega's met een lagere dienstanciënni-
teit. Het beperken van het aantal reaffectaties biedt in die zin dus 
een bescherming van de vastbenoemden ; 
het in dienst nemen van personeel naar eigen keuze. Momenteel 
zijn in enkele inrichtingen een aantal tijdelijken met onvolledige 
prestaties reeds enige jaren in dienst; zij zullen bijgevolg niet lang 
meer vatbaar zijn voor reaffectatie. Vanaf het ogenblik dat deze 
tijdelijken kunnen benoemd worden, zullen deze scholen hun reser-
ve-uren aanwenden en zullen de pas benoemden in die opdrachten 
kunnen ingeschakeld worden. Aldus kunnen de scholen voor de 
nieuwe ambten die zij inrichten personeelsleden inschakelen die zij 
kennen en die passen in hun pedagogisch project. Zij hoeven geen 
vrede te nemen met om het even wie die door de reaffectatie is ge-
stuurd. 

Naast het aanleggen van een reserve-pakket om de kwalijke gevolgen 
van de reaffectatie te vermijden en een verdere versnippering van de 
ambten tegen te gaan, kunnen de inrichtingen ook hun personeelsleden 
boven hun minimum vereist aantal uren laten presteren (het totaal 
aantal gepresteerde uren mag evenwel de opgelegde maxima niet over-
schrijden). Deze praktijk komt vooral goed van pas wanneer bij de 
aanvang van het schooljaar het urenpakket onder het eigen personeel 
verdeeld is en er hier of daar nog enkele uren overblijven. In plaats 
van voor deze paar uurtjes een nieuwe leerkracht (lees gereaffecteer-
de) te moeten aanwerven, worden deze uren toegewezen aan één of 
meerdere personeelsleden die reeds full-time in dienst zijn. Tenminste 
twee van de scholen uit het onderzoek maken van deze mogelijkheid 
gebruik (van de andere hebben we geen preciese informatie) , zoals 
o.m. blijkt uit volgend citaat van een directeur: 

Daar hebben we heel wat uren, zelfs in de marge, dus dat een 
leerkracht in de plaats van 20 uren er 22 geeft... zo zijn er heel 
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wat ( 	) Zo hebben we heel wat uren opgevangen omdat we wisten 
dat we reaffectatiemensen gingen krijgen; we zeggen: "Laat ze maar 
in de marge liggen, die uren". Dat is toch beter dan dat we 
daarin mensen moeten nemen van de reaffectatie. 

Niet alle scholen die in staat zijn om nieuwe personeelsleden aan te 
werven, streven ernaar om zoveel mogelijk reaffectaties te vermijden. 
Dit betekent evenwel niet dat deze scholen geen enkel beleid kunnen 
voeren t.o.v. de reaffectatie. School l< bijvoorbeeld heeft in het 
schooljaar 1986-87 22 gedeeltelijk of volledig gereaffecteerden in dienst 
genomen. Aangezien de directeur op voorhand reeds wist dat hij een 
groot aantal gereaffecteerden zou toegewezen krijgen, heeft hij erop 
aangestuurd om zijn scholengemeenschap in de zonale reaffectatiecom-
missie te vertegenwoordigen. Door begin september reeds een voorron-
de in te lassen, slaagde de directeur erin een overzicht te verwerven 
van de terbeschikking gestelden uit de zone. Op basis daarvan kon 
hij nog een keuze maken tussen de verschillende kandidaten en hen 
zelf in dienst nemen, nog voor zij op de zonale reaffectatielijsten 
werden ingeschreven. Door zelf op vrijwillige basis een aantal gere-
affecteerden in dienst te nemen, heeft de directeur - gedeeltelijk 
althans - kunnen vermijden dat één van de reaffectatiecommissies hem 
in de loop van het schooljaar een reeks gereaffecteerden heeft ge-
stuurd. Aldus heeft de directeur toch een zekere controle over de 
reaffectaties in zijn school verworven: 

( 	) ik moet aanstippen dat ik heel wat (gereaffecteerden) per- 
soonlijk heb aangenomen, voor de commissiewerken, want ik heb zelf 
met een medewerker uit de zone een pre-fase georganiseerd. Dus 
voor het zonale heb ik al de gegevens opgevraagd. Ik heb die 
allemaal verspreid met die collega in heel de zone, zodanig dat we al 
de eerste dagen van september zicht hadden op: wie heeft wat 
nodig en wie zit met wie teveel en ik heb dit, vraag en aanbod, 
mee georganiseerd, ik heb dát uit eigen belang gedaan, niet alleen 
uit solidariteit, omdat ik dacht, als ik zelf al de te reaffecteren 
leraars ken, dan kan ik die in een sollicitatiegesprek al nemen; en 
dan kan ik verschillende kandidaten uitproberen en dan wordt mij 
niet iemand door de speling van het lot gezonden, dan kan ik 
iemand kiezen uit de mogelijkheden. En op die manier heb ik 
eigenlijk heel wat leraren zelf al in dienst genomen ( 

School H die evenmin als school K een pakket • aan reserve-uren heeft 
aangelegd, heeft vrijwillig geen terbeschikkinggestelden aangeworven. 
Zij heeft in plaats daarvan nieuwe tijdelijke personeelsleden in dienst 
genomen die in de loop van het school jaar 1986-1987 grotendeels door 
gereaffecteerden zijn vervangen. Om het aantal reaffectaties toch nog 
enigszins te beperken, heeft zij een aantal van haar personeelsleden 
boven hun minimum vereist aantal uren laten presteren. 

Tenslotte dient opgemerkt dat de scholen die geen of nauwelijks moge-
lijkheden hadden tot bijkomende aanwervingen, geen beleid konden 

voeren t.o.v. eventuele reaffectaties. Integendeel, door hun verlies 
aan uren hebben zij een aantal personeelsleden moeten laten afvloeien 
zonder in hun vervanging te kunnen voorzien. Dit betekent evenwel 
niet dat zij in hun personeelsbeleid geen belangrijke beslissingen 
hebben genomen. Zij hebben met name bij de aanwending van hun 
urenpakket ernaar gestreefd zo weinig mogelijk leerkrachten af te 
danken, alhoewel dit pedagogisch gezien misschien niet altijd de beste 
oplossing was. In het vorige hoofdstuk is reeds beschreven hoe deze 
scholen hierbij zijn tewerk gegaan. 

c. De syndicale controle op de regionale reaffectatie 

De regionale reaffectatieprocedure verloopt in drie stadia: eerst gaan 
de inrichtende machten na wie zij binnen hun eigen inrichtingen moeten 
terbeschikking stellen en wie zij dienen of wensen te reaffecteren. 
Vervolgens doen zij hetzelfde voor de scholengemeenschap waartoe zij 
behoren. Tenslotte gaan de zonale reaffectatiecommissies na wie van 
de overgebleven terbeschikking gestelden binnen de zone kunnen 
gereaffecteerd warden. De syndicale afgevaardigden hebben in princi-
pe het recht te waken over het gunstig verloop van de reaffectatie-
procedure op de drie verschillende niveaus. Uit het onderzoek blijkt 
evenwel dat de samenwerking en de verstandhouding tussen de school-
directies en de vakbondsvertegenwoordigers hierover sterk verschilt 
van school tot school. 

Schema 15: Rol van de vakbonden bij de reaffectatieprocedure in de 
katholieke scholen 

Scholen 
Rol van vakbonden 	 E 	F G Fr I 	J 	K L 

- Betrokken in overleg 
	

X X 

- Controle achteraf 
- Geen enkele rol 

Op het niveau van de inrichtingen zijn er een aantal scholen waar de 
syndicaal afgevaardigden effectief in het reaffectatiegebeuren betrok-
ken worden. Dit houdt in dat de schooldirecties met de délégués 
hieromtrent uitvoerig overleg plegen. In andere scholen controleren 
de syndicaal afgevaardigden alleen of de inrichtende machten hun ver-
plichtingen nakomen. In sommige scholen tenslotte blijven de délégués 
volledig afzijdig en dit telkens om verschillende redenen: in het ene 
geval is dit te wijten aan de gebrekkige interesse van de délégué zelf, 
in het andere geval is er gewoon geen syndicale vertegenwoordiging in 
de school en in het derde geval wordt de syndicaal afgevaardigde door 
de directeur zo veel mogelijk buiten spel gezet. 
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Dit laatste geldt trouwens niet alleen op het niveau van de school zelf. 
De syndicale delegatie wordt er door toedoen van de directeur ook 
buiten het overleg in de scholengemeenschap gehouden. In alle andere 
scholen is het paritair overleg op dit niveau algemeen, met uitzonde-
ring natuurlijk van de school waar geen syndicale afvaardiging verte-
genwoordigd is. 
In de zonale reaffectatiecommissie is het overleg tussen inrichtende 
machten en vakbonden wettelijk vastgelegd. Eén school uit het onder-
zoek heeft een syndicale vertegenwoordiger in deze commissie (ter 
vergelijking: twee van de acht directeurs zijn ook lid van een zonale 
commissie) . 1n de andere scholen worden de délégués door hun direc-
tie meestal op de hoogte gebracht van de resultaten van de zonale 
reaffectatie. 

3. Tuchtmaatregelen  

a. Afdankingen als tuchtmaatregelen  

Alle inrichtende machten uit het onderzoek, evenals de meeste direc-
ties, beschouwen afdankingen van vastbenoemden als een bijna onmoge-
lijke zaak. Zij staan wantrouwig tegenover de in het statuut voorziene 
geschi I lenregel ing omdat zij menen dat de personeelsleden deze toch 
negeren en rechtstreeks naar de arbeidsrechtbank stappen die volgens 
hen bijna altijd het personeelslid in het gelijk stelt. Een inrich-
tingshoofd zegt hieromtrent: 

( 	) eer ik iemand via de arbeidsrechtbank zou kunnen ontslaan in 
het onderwijs, dan moet het erg zijn. 	Het is bijna niet te doen. 
Want de arbeidsrechtbank gaat negen keer op de tien de directie in 
het ongelijk plaatsen, zal eventueel zeggen dat je de leerkracht mag 
ontslaan maar zal u toch nog veroordelen voor het betalen van een 
soort vooropzeg die tot in de miljoenen gaat, al naargelang de 
dienstanciënniteit van het personeelslid. Dus als de inrichtende 
macht bereid is om twee miljoen te betalen voor het ontslag van een 
leerkracht dan gaat dat door maar anders niet. 

Om een arbeidsrechtelijke procedure te vermijden, heeft één school uit 
het onderzoek in het verleden een personeelslid gedwongen om zelf 
ontslag te nemen. Een andere school heeft een personeelslid met 
vervroegd pensioen gestuurd. In alle twee de gevallen was de verwij-
dering van de leerkracht ingegeven door zwaarwichtige redenen m . t. 
de levensbeschouwing of het privé-leven van de leraar hetgeen ook 
tijdens zijn aanwezigheid op school een storend element vormde. 
Er zijn ook enkele inrichtingen die een tijdelijk personeelslid nog voor 
het verstrijken van zijn contract hebben afgedankt. Twee- maal 
gebeurde dit vrij snel na de indiensttreding van de tijdelijke omdat 
volgens de schooldirectie al gauw bleek dat de persoon in kwestie 

totaal onbekwaam was. Eén keer was dit wegens zedenfeiten. 
In tegenstelling tot de aanwervings- en benoemingsproblematiek blijkt 
uit het onderzoek dat bij afdankingen, hetzij van tijdel ijken , hetzij van 
vastbenoemden, alle inrichtende machten, na overleg met de directeur, 
een beslissende rol spelen. Uit het bovenstaande is evenwel gebleken 
dat zij slechts in uitzonderlijke gevallen tot de afdanking van hun 
personeel overgaan. 

b. Andere tuchtmaatregelen 

Behalve afdankingen kunnen de inrichtende machten tegenover hun 
vastbenoemden ook minder zware tuchtmaatregelen treffen. Een aantal 
scholen zijn inderdaad begonnen met een tuchtprocedure tegen één of 
twee van hun personeelsleden. De procedures zijn evenwel nog alle-
maal in hun beginstadium en de tuchtmaatregelen blijven voorlopig 
beperkt tot een mondelinge of een schriftelijke vermaning. De redenen 
van deze maatregelen zijn o .m . het a-sociaal gedrag tegenover colle-
ga's, het overdreven verwijten en uitschelden van leerlingen, het 
veelvuldig laatkomen of het ongeoorloofd afwezig blijven. 
In de meeste scholen zijn er één of meerdere vastbenoemden van wie 
bepaalde aspecten uit hun privé-leven niet in overeenstemming zijn met 
de principes van de katholieke moraal (ongehuwd samenwonenden, 
mensen die gescheiden zijn en opnieuw hertrouwen, . ) 	In dergelij- 
ke gevallen dringt de directeur er bij het betrokken personeelslid 
telkens sterk op aan dat deze zijn privé-leven volledig buiten de 
school houdt. Verdere moeilijkheden worden over het algemeen verme-
den; door sommige schooldirecties omdat zij dit niet wensen, door 
andere omdat zij van mening zijn dat zij toch niets aan de situatie 
kunnen veranderen. In één school heeft de directeur wel de opdracht 
van een godsdienstleraar veranderd toen bleek dat deze leraar in zijn 
persoonlijk leven zijn geloof niet meer beleefde. 
Aangezien de inrichtende machten en hun directies menen dat afdan-
kingen van vastbenoemden bijna onmogelijk zijn, zou men kunnen 
verwachten dat de scholen meer geneigd zijn om lichtere tuchtmaat-
regelen te treffen tegen hun personeel, temeer daar het opstarten van 
een tuchtprocedure op zich reeds een afschrikkend effect zou kunnen 
inhouden. Toch blijkt uit het bovenstaande dat ook het aantal minder 
zware tuchtmaatregelen in de diverse inrichtingen vrij beperkt blijft. 

k. Beïnvloedende factoren en patronen van het personeelsbeleid  

a. Beinvloedende factoren 

De inrichtende machten van het katholiek onderwijs zijn in principe 
vrij om zelf hun personeel aan te werven, te benoemen en af te dan-
ken. Toch zien de inrichtende machten hun aanwervi ngsautonom ie in 
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een ruime mate beperkt door het sterk gestegen aantal terbeschikking 
gestelden en de daarmee gepaard gaande reaffectatievoorschriften.  

Ofschoon de inrichtende machten volledig autonoom beslissen wie zij 
benoemen en wie niet, zijn zij statutair verplicht om hun tijdelijk 
personeel ten laatste na drie jaar te benoemen (voor zover zij niet 
meer vatbaar zijn voor reaffectatie) of af te danken. Vastbenoemde 
leerkrachten kunnen alleen nog via tuchtmaatregelen uit hun ambt 
worden ontzet. Bij tuchtgeschillen kunnen afgedankte personeelsleden 
steeds beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank, die volgens de 
inrichtende machten uit het onderzoek bijna altijd het personeelslid in 
het gelijk stellen. De inrichtende machten overwegen bijgevolg enkel 
in zeer uitzonderlijke gevallen om een vastbenoemde af te danken. 
De vergaande autonomie van de katholieke scholen wordt dus door de 
statutaire bepalingen en de reaffectatiereglementering aan banden 
gelegd. Dit neemt niet weg dat er voor de inrichtende machten of hun 
afgevaardigden op het vlak van aanwerving, reaffectatie, benoeming en 
afdanking toch nog een zekere beleidsruimte overblijft die de diverse 
scholen naargelang de omstandigheden op een verschillende wijze 
benutten. 

b. Beleidsinhoud 

- Aanwerving en benoeming: 
We kunnen wat het beleid van de katholieke scholen inzake aanwerving 
en benoeming ván personeel betreft twee patronen onderscheiden. 
Enerzijds zijn er de scholen die zich baseren op een aantal gemeen-
schappelijke criteria die vooral betrekking hebben op de bekwaamheid, 
de inzet en de christelijke geloofsovertuiging van hun personeel. 
Leerkrachten die op één van deze domeinen niet voldoen, maken weinig 
of geen kans om definitief benoemd te worden (scholen E, 1, J en L) . 
Anderzijds zijn er een aantal scholen die naast deze gemeenschappelijke 
criteria nog een bijkomende norm hanteren die in veel gevallen van 
doorslaggevende aard is. Deze norm sluit telkens zeer nauw aan bij 
het opvoedingsproject van de individuele school (school K) of van de 
inrichtende macht van de school (scholen F, G en H) . 

Reaffectatie: 
De katholieke scholen kunnen m. b .t . hun reaffectatiebeleid in één of 
meer van de volgende categorieën ingedeeld worden: 
Patroon I : 

	

	de scholen die geen mogelijkheden meer hebben tot bijko- 
mende aanwervingen en die bijgevolg geen reaffectatiebe-
leid kunnen voeren (scholen E, I en L) ; 

Patroon I : de scholen die bijkomende aanwervingen (= reaffectaties) 
proberen te vermijden om hun eigen personeel te bescher-
men, door een deel van hun urenpakket niet aan te 
wenden en als reserve achter de hand te houden en/of 
door enkele van hun leerkrachten boven hun minimum 
vereist aantal uren te laten presteren (scholen F, G, H 
en J ) ; 

Patroon I I I : de scholen die voor hun bijkomende aanwervingen een 
selectie doorvoeren onder de terbeschikking- gestelden 
die voor deze betrekkingen in aanmerking komen en 
vrijwillig een aantal onder hen in dienst nemen; aldus 
willen zij vermijden dat hen in de loop van het schooljaar 
gereaffecteerden worden opgedrongen door de bevoegde 
commissies (school K ) ; 

Patroon IV: de scholen die nieuwe (tijdelijke) personeelsleden aanwer-
ven en die afwachten of zij in de loop van het schooljaar 
al dan niet door gereaffecteerden zullen vervangen wor-
den (school H) . 

c. Besluitvorming  

- Aanwerving en benoeming: 
Ofschoon de inrichtende machten in principe zelf hun personeel aanwer-
ven en benoemen, delegeren zij in veel gevallen hun bevoegdheid aan 
de inrichtingshoofden of winnen zij op zijn minst hun advies in voor-
aleer een definitieve beslissing te nemen. Het personeel daarentegen 
wordt slechts in uitzonderlijke gevallen systematisch bij deze beslis- 
singen betrokken. 	Het besluitvormingsproces in de verschil lende 
scholen uit het onderzoek vertoont volgende varianten: 
Patroon I : 	de inrichtende macht en de directeur beslissen samen wie 

er wordt aangeworven en benoemd (school Eb 
Patroon I I : de inrichtende macht verstrekt duidelijke richtlijnen aan 

haar schooldirecties. Rekening houdend met deze richt-
lijnen' mogen de directeurs autonoom hun personeel aan-
werven. De inrichtende macht neemt zelf alle benoe-
mingsbeslissingen. Zij wint hiervoor het advies in van de 
betrokken directeurs maar volgt dit advies niet altijd op 
(scholen F, G en H) ; 

Patroon I I 1 : het inrichtingshoofd is de centrale figuur: hij werft zelf 
het personeel aan en de inrichtende macht gaat nooit 
tegen zijn benoemingsadvies in (scholen I , K en L) ; 

Patroon IV: het personeel en haar syndicaal afgevaardigden worden 
door de directeur systematisch betrokken in alle aan-
wervings- en benoemingskwesties. Pas wanneer deze drie 
partijen het met elkaar eens zijn wordt een beslissing 
genomen. De inrichtende macht speelt er geen rol van 
betekenis (school J ) . 

- Syndicale controle op de reaffectatie: 
De wijze waarop personeel en vakbondsvertegenwoordigers betrokken 
zijn bij de aanwending van het urenpakket werd in het vorige hoofd-
stuk reeds behandeld. Hier willen wij alleen nog eens terugkomen op 
het verloop van de reaffectatieprocedure. De syndicaal afgevaardigden 
hebben in principe het recht om na te gaan in hoeverre de afgevaar-
digden van de inrichtende machten zich houden aan de voorschriften 
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inzake terbeschikkingstelling en reaffectatie. 	Uit het onderzoek blijkt 
dat: 
- in sommige scholen de afgevaardigden van de inrichtende machten 

en de vakbonden hieromtrent samen overleg plegen (scholen F, 1 en 

J); 
- in andere schoten de vakbondsafgevaardigden alleen achteraf con-

troleren of de wettelijke voorschriften zijn nageleefd (scholen G en 
L); 

- de syndicale vertegenwoordigers in sommige scholen geen enkele rol 
spelen ( scholen E, H en K ) . 

§ 3. VERGELIJK ING TUSSEN HET RIJKS- EN HET KATHOLIEK 
ONDERWIJS 

Het recruteringsproces van het personeel in het rijks- en het katholiek 
onderwijs verschilt sterk van elkaar. Daar de Minister van Onderwijs 
de enige inrichtende macht is van het rijksnet, verloopt de aanwer-
ving, de benoeming en de reaffectatie er zeer centraal. De inrich-
tingshoofden zijn gehouden aan de statutaire en ministeriële voor-
schriften en kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen nog een rol 
spelen in het aanstel! ingsbeleid . 	Dit heeft tot gevolg dat een in- 
richtingshoofd in het rijksonderwijs over het algemeen zijn perso-
neelsleden door de Ministeriële Diensten krijgt toegewezen, zonder dat 
hij daarin zelf enige inspraak heeft gehad. 
In het katholiek onderwijs daarentegen beschikken de schooldirecties 
over een grote autonomie inzake de aanwerving en benoeming van hun 
personeel, en wel om de volgende redenen: 
- ten eerste zijn de scholen bij de aanwerving van hun personeelsle-

den aan veel minder voorschriften gebonden. Er is geen bindende 
rangschikking van de diverse sollicitanten van kracht, zoals dit in 
het rijksonderwijs wef het geval is; 

- ten tweede is, door het privaatrechtelijk karakter van het katholiek 
onderwijs, de diversiteit onder de inrichtende machten enorm groot. 
De meeste onder hen zijn op het regionale of het lokale niveau 
geconcipieerd, zodat zij beter op de plaatselijke situatie van hun 
inrichtingen kunnen inspelen; 

- ten derde betrekken alle inrichtende machten in grote mate de 
schooldirecties bij hun aanwervings- en benoemingsbeslissingen .  

Een en ander heeft tot gevolg dat de scholen in het katholiek onder-
wijs een diepgaande selectie van hun personeel kunnen doorvoeren, 
terwijl in het rijksonderwijs hieromtrent algemene regels gelden, 
waaraan alle inrichtingen gebonden zijn. Het is trouwens opvallend 
hoe weinig tijdelijke personeelsleden in de katholieke scholen worden 
afgedankt, alhoewel de inrichtende machten daartoe steeds de moge- 

lijkheid hebben. 	Tenslotte dient benadrukt dat m . b . t. het aanstel- 
lingsbeleid in het rijksonderwijs, naast de centralisatie en de veel-
vuldige statutaire voorschriften tevens de politisering van het ambt 
weinig of geen ruimte overlaat aan de inrichtingshoofden, terwijl men 
daarmee in het katholiek onderwijs geen rekening hoeft te houden. 
Ook inzake reaffectatie is er een groot verschil tussen de twee netten. 
in het katholiek onderwijs ligt het accent op de zona le reaffectatie, 
waar afgevaardigden van de inrichtende machten en de vakbonden zelf 
de nodige beslissingen nemen. Uit het onderzoek blijkt dat deze 
geregionaliseerde reaffectatieprocedure zowel de schoolorganisatie als 
de individuele situatie van de personeelsleden zelf ten goede komt. In 
het rijksonderwijs bestaat een gelijkaardige decentralisatie niet. 	Zij is 
trouwens niet mogelijk zonder ernstige wijzigingen van de ministeriële 
besluiten inzake reaffectatie. 
Toch moet worden onderstreept dat de aanwervingsautonomie van de 
inrichtende machten in het katholiek onderwijs de laatste jaren sterk 
verminderd is door de gevolgen van de reaffectatie. Het dalend 
leerl ingenaantal en de recente onderwijsbesparingen hebben het aantal 
terbeschikkinggestelden immers sterk doen toenemen. Aangezien de 
inrichtende machten verplicht zijn om in hun vacante betrekkingen 
prioritair terbeschikkinggestelden in dienst te nemen, zijn zij in veel 
gevallen niet meer vrij om een personeelslid naar eigen keuze aan te 
werven. Dit betekent evenwel niet dat geen enkele school nog een 
aanstellingsbeleid kan voeren. Zo proberen sommige scholen die hun 
personeelsbestand ondanks de besparingen nog zouden kunnen uitbrei-
den, de reaffectatie zoveel mogelijk tegen te gaan door een uren re-
serve aan te leggen of- door enkele van hun leerkrachten boven hun 
minimum,  vereist aantal uren te laten presteren. Ook wanneer zij dit 
niet doen, hoeven zij niet altijd de reaffectatieprocedure machteloos te 
ondergaan. Zij kunnen immers, mits het in acht nemen van de wette-
lijke voorschriften, in sommige gevallen uit de verschillende terbe-
schikkinggestelden die voor de betrekking in aanmerking komen, zelf 
iemand kiezen en hem bij de aanvang van het schooljaar in dienst 
nemen. 
Zijn de verschillen tussen het rijks- en het katholiek onderwijs in het 
aanwervingsbeleid zeer groot, dan is dit veel minder het geval voor 
aangelegenheden inzake benoeming en afdanking, Zoals reeds gezegd 
wordt in de katholieke scholen slechts een kleine minderheid van het 
tijdelijk personeel na twee jaar dienst afgedankt, terwijl ook de tij-
del ijken in het rijksonderwijs alleen in uitzonderlijke gevallen een 
negatieve beoordeling van hun inrichtingshoofd krijgen. Bovendien 
blijkt de benoeming van het personeel, waartoe de inrichtende machten 
van de beide onderwijsnetten verplicht zijn van zodra de wettelijke 
voorschriften zijn vervuld, een grote stabiliteit van betrekking te 
garanderen. Ongeacht het net waartoe zij behoren, hebben de direc-
ties het bijzonder moeilijk om vastbenoemde personeelsleden uit hun 
school te verwijderen. De instanties waarbij deze laatsten beroep kun-
nen aantekenen ( hetzij de Raad van Beroep, hetzij de arbeidsrecht-
bank, al naargelang het net) , beslissen immers meestal in het voordeel 
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van de werknemers, zodat de meeste scholen er zelfs helemaal niet aan 
denken om over te gaan tot zware tuchtmaatregelen tegen hun vastbe- 

noemden. 

HOOFDSTUK 4 
RATIONALISATIE EN PROGRAMMATIE 

De begrippen rationalisatie en programmatie, zoals ze hier worden 
gehanteerd, zijn gekoppeld aan het zgn. rationalisatie- en program-
matieplan voor het secundair onderwijs met volledig leerplan, dat in 
1981 bij wet is ingevoerd. 

Het rationalisatieplan beoogt de opheffing van niet-leefbare scholen 
(d.m.v. schoolbevolkingsnormen). 	In dit hoofdstuk beperken we ons 
evenwel tot één aspect van het totale studieaanbod, nl. de leerjaren en 
opties (1). Het rationalisatieplan heeft hierop geen betrekking. 
Aangezien er geen normen voor de opheffing van niet-leefbare opties 
en leerjaren (meer) bestaan, kunnen de scholen tot op zekere hoogte 

hun studieaanbod rationaliseren. Het programmatieplan, dat de ratio-
nele ontwikkeling van de onderwijsnetten beoogt, bevat naast oprich-
tingsnormen voor scholen, ook oprichtingsnormen voor afdelingen en 
opties. Hierdoor kunnen scholen, indien zij aan de strenge normen 
voldoen, hun studieaanbod uitbreiden. 

Niettegenstaande de mogelijkheden van de scholen om een rationalisatie-
en programmatiebeleid te voeren, beperkt zijn, kan zonder twijfel 
worden gesteld dat de rationalisatie en programmatie, zowel op het 
niveau van de scholen als op het niveau van de scholengemeenschappen 
en de regio's, in de voorbije jaren een centraal beleidsonderwerp is 
geweest dat heel wat energie heeft gevergd. 

In een eerste punt wordt de evolutie geschetst van het studieaanbod in 
de periode 1980-1987. In de analyse is vooral aandacht besteed aan de 
leerjaren en opties die zijn verdwenen en opgericht sedert de opheffing 
van de zgn. Remwet (1981). Hierbij is naast de interviews met de 
lokale beleidsverantwoordelijken, intensief gebruik gemaakt van de 
verschillende uitgaven van het "Repertorium van het katholiek onder-
wijs" en publicaties van het Ministerie van Onderwijs. Via deze weg 
wordt getracht een beter zicht te krijgen op de inhoudelijke kant van 
het rationalisatie- en programmatiebeleid van de scholen. 
Een tweede punt behandelt de besluitvorming over de rationalisatie en 
de programmatie, zowel op het vlak van de scholen, de scholengemeen-
schappen en de regio's waartoe de scholen van het onderzoek behoren. 
De besluitvorming kon echter niet diepgaand worden geanalyseerd, 
aangezien de directeurs en hun medewerkers over dit thema niet 
systematisch zijn bevraagd. Vervolgens blikken we vanuit het school- 
jaar 1986-87 even vooruit op het eenheidstype. 	In een laatste punt 
tenslotte worden een aantal patronen van het lokaal rationalisatie- en 
programmatiebeleid en de beïnvloedende factoren van dit beleid be-
schreven. 
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§ 1. DE EVOLUTIE VAN HET STUDIEAANBOD: 1980-1987 

De rationalisatie en de programmatie worden eerst op het niveau van 
de scholen besproken, wat daarna tot het niveau van de scholenge-
meenschappen en regio's wordt uitgebreid. 
De bespreking van de evolutie van het studieaanbod op schoolniveau 
gebeurt in drie stappen. Eerst komt de rationalisatie aan bod. Ver-
volgens wordt de programmatie op een dubbele wijze benaderd: ten 
eerste wordt getracht een zo getrouw mogelijk beeld te schetsen van 
de uitbreiding van het studieaanbod in de scholen op grond van een 
vergelijking van het studieaanbod in 1980 en 1987; ten tweede worden 
op grond van de interviews enkele aanvullende gegevens verzameld, 
vooral over de beleidsdoelen van de programmatie. 

1. De rationalisatie van het studieaanbod in de scholen  

Rationaliseren betekent hier het afbouwen van leerjaren en opties met 
een zo laag aantal leerlingen dat het niet langer verantwoord is ze 
verder in te richten. Tot 1986 was hiervoor een behoudsregeling van 
kracht die voorzag dat leerjaren en opties, die onder de behoudsnorm 
vielen, slechts een beperkt aantal jaren konden worden in stand ge-
houden. Dat de afschaffing van de behoudsnormen (in 1986), in 
combinatie met het systeem van de vrije aanwending van het urenpak-
ket, aan de scholen op dit vlak een grote beleidsruimte heeft bezorgd, 
is duidelijk. Immers, zwakbevolkte opties en leerjaren kunnen nu veel 
gemakkelijker in stand worden gehouden. Hierdoor ligt de verantwoor-
delijkheid voor de rationalisatie van het studieaanbod nu bij de be-
leidsverantwoordelijken van de scholen. 
Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat het behoud van het studieaanbod in 
alle scholen de belangrijkste prioriteit is bij de aanwending van het 
urenpakket. Zelfs de directeurs van de scholen die nog niet of 
slechts in beperkte mate door de besparingen zijn getroffen, bena-
drukken dat zij alles in het werk zouden stellen om het onderwijs-
aanbod te verzekeren. Hieruit kan worden afgeleid dat schooldirecties 
in de regel niet rationalisatie-gezind zijn. Dit wordt bevestigd door 
het feit dat in zeven van de twaalf scholen (B, C, D, I, J, K, L) één 
of meerdere leerjaren en/of opties in stand worden gehouden onder de 
vroegere behoudsnormen (zie schema /4). Bij de verantwoording van 
dit op behoud gericht beleid worden frequent twee argumenten ge-
bruikt. • Het eerste argument is dat het om een tijdelijke vermindering 
van het aantal leerlingen gaat. Ten tweede wordt er op gewezen dat 
de betreffende optie (voor leerjaren is dit veel minder het geval) een 
bijzondere plaats inneemt in het onderwijsaanbod van de school. 
Hiermee wordt meestal bedoeld dat de optie voor een deel de identiteit 

van de school bepaalt. Beide argumenten komen in de volgende twee 
uitspraken van  inrichtingshoofden aan bod: 

(., ) Maar het behouden dat wil dan zeggen, we houden ze omdat we 
vinden dat we ze dus moeten houden en omdat het elk jaar schom-
melt (...) omdat we het voor de eigenheid van de school belangrijk 
vinden. 

(...) bijvoorbeeld, in een bepaald jaar, een derde jaar voeding-
verzorging, kwamen maar amper zes, zeven leerlingen opdagen. 
Dan kan je zeggen: "Het is de moeite niet waard". Maar voor het 
behoud van die studierichting, waar we voorlopig eens een lichte 
inzinking in krijgen, voorzie ik dat dat toch weer aangroeit, en in 
het voordeel van precies die kansarmste jongeren die voeding-ver-
zorging maar aankunnen (...) Voor die jongeren doe ik dat. Wij 
moeten die studierichting boven water houden. 

De meeste opties en leerjaren die onder de vroegere behoudsnormen 
worden ingericht, worden niet in andere scholen van de scholenge-
meenschap of de regio aangeboden. Dit houdt uiteraard verband met 
het feit dat ze meebepalend zijn voor de identiteit van de scholen. 
Sommige zwakbevolkte opties of leerjaren worden daarentegen wel door 
een nabije school ingericht. 	Uit de interviews blijkt evenwel dat dit 
gegeven er de scholen niet toe aanzet te overwegen deze opties of 
leerjaren af te bouwen. Dit toont aan dat de directies zeer voorzichtig 
met de rationalisatie omspringen en daardoor de eigenheid en het 
studiekeuzepakket van de schooi veilig willen stellen. 
Er dient evenwel een onderscheid gemaakt te worden tussen de scholen 
C, D, I, J, K, L enerzijds en school B anderzijds. De eerste groep 
bestaat uit scholen die zich qua leerlingenaantal de laatste schooljaren 
vrij goed hebben gehandhaafd en die meestal een vrij duidelijk profiel 
hebben. Op dergelijke basis kunnen argumenten als "tijdelijke inzin-
king" en "eigenheid van de school" een beleidsbepalende betekenis 
krijgen. Van deze groep vindt enkel het inrichtingshoofd van school 
C dat het onderwijsaanbod van zijn schoof beter zou afgeslankt wor-
den. Echter, school C vormt samen met de middenschool die eraan 
verbonden is een zelfstandige scholengemeenschap. Aangezien elke 
scholengemeenschap een zeker aantal studierichtingen moet aanbieden, 
kan het verlies van één of meerdere studierichtingen het bestaan van 
de scholengemeenschap in gevaar brengen. Dit is voor de directeur 
van school C een voldoende reden om op eigen initiatief geen opties af 
te bouwen. School B daarentegen heeft een zeer vaag profiel en kent 
al jaren een sterke daling van het leerlingenaantal. Door deze terug-
loop is het studieaanbod van de school reeds tot de helft herleid en 
zijn nog tal van opties onderbevolkt. Toch wordt het beleid van 
school B door dezelfde voorzichtigheid getypeerd. In verschillende 
opzichten is de situatie van schooi B vergelijkbaar met de situatie van 
school A een aantal jaren geleden. Toen was ook school A geconfron-
teerd met een zeer sterke terugloop van 'het leerlingenaantal waardoor 
het studieaanbod onder grote druk kwam te staan.. In een poging om 
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deze neerwaartse trend om te keren heeft de directeur van school A 
(een ééngradige middenschool) het eerste leerjaar B en de twee beroe-
penvelden van het tweede leerjaar afgebouwd. Hiermee wou de direc-
teur de school een duidelijke ASO-profiel geven. Het was de bedoe-
ling, op basis van een beperkt maar stabiel studieaanbod, een leefbare 
kwaliteitsschool uit te bouwen. Aangezien dit slechts op langere 
termijn kan gerealiseerd worden, is het momenteel nog te vroeg om de 
effecten van dit beleid te evalueren. 
Net als de directeur van school A, formuleert de directrice van school 
B de nood aan en de wens tot rationalisatie, dit in tegenstelling tot de 
meeste andere directeurs die zwakbevolkte opties en/of leerjaren in 
stand houden. Dat ze evenwel nog niet tot een sanering van het 
onderwijsaanbod van de school is overgegaan, wordt begrijpelijker in 
het licht van de volgende uitspraak: 

Ja, momenteel proberen wij de bestaande studierichtingen waarvoor 
weinig interesse bestaat eventueel af te bouwen en na te gaan 
waarvoor wel interesse zou zijn, maar dat is een zeer, zeer moeilijke 
opgave omdat je daar stuit op het verzet van leerkrachten die les 
geven in die bepaalde afdeling. Dat is zeer moeilijk en daar heb je 
ook geen steun van andere leerkrachten voor, want zij durven niet 
raken aan hun collega's. 

Het is weliswaar de vraag of een rationalisatie van het studieaanbod, 
de evolutie van school B ten goede zou komen. Immers, één van de 
grote problemen van de school is dat het een tweegradige middenschool 
is. 	Dit is een anomalie gezien de leerplicht op 18 jaar is gebracht. 
Dit structureel probleem kan enkel door programmatie worden opgelost. 
Hierop komen we verder in dit hoofdstuk terug. 
Deze analyse van de rationalisatie heeft vooral duidelijk gemaakt dat 
directies in de regel wachten tot de school in grote problemen verkeert 
vooraleer concreet te overwegen om de zieke takken van het onderwijs-
aanbod te snoeien. Uit het verhaal van school B kan tevens worden 
afgeleid dat dergelijke saneringsplannen wel eens op meer weerstand 
van de leerkrachten kunnen stuiten naarmate de situatie van de school 
problematischer wordt. 
Er mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat er naast de 
planmatige rationalisatie nog een "natuurlijke selectie" gebeurt door een 
gebrek aan leerlingen om bepaalde opties of leerjaren te bevolken. 
Naast school B, die op deze wijze ongeveer de helft van haar studie-
aanbod heeft verloren, hebben ook enkele andere scholen dit onder-
vonden, zij het in beperkte mate. De denataliteit en de verschui-
vingen in de studiekeuze spelen hierbij zeker een rol. Tenslotte 
hebben ook de besparingen op het aantal uren-leerkracht de rationali-
satie in de hand gewerkt, aangezien het voor sommige scholen onmoge-
lijk werd om (alle) zwakbevolkte leerjaren en opties in stand te hou- 
den. 	Darwins "struggle for life" en "survival of the fittest" zijn ook 
op de rationalisatie van toepassing. 
Samengevat kunnen de- scholen van het onderzoek in twee groepen 
worden verdeeld: de scholen A en B die tussen 1980 en 1987 een 

aanzienlijk deel van hun studieaanbod hebben afgebouwd, en de tien 
overige scholen die hun studieaanbod voor het grootste deer hebben 
kunnen behouden. Op grond van de resultaten van het beleid, kun-
nen dus twee varianten worden onderscheiden die als rationalisatiebe-
leid en non-rationalisatiebeleid kunnen worden omschreven. Met ratio-
nalisatiebeleid wordt dan bedoeld: een beleid dat op eigen initiatief, 
bewust en doelgericht het studieaanbod saneert (school A) of een 
beleid dat de afbouw van een deel van het onderwijsaanbod niet kan 
verhinderen (school B). Dit laatste is ook een beleid, nl. een berus-
tend, passief beleid dat niet op eigen kracht het studieaanbod her-
schikt, mede als gevolg van de weerstand bij de leerkrachten en de 
machteloosheid van het inrichtingshoofd. Een non-rationalisatiebeleid 
is een beleid dat er in slaagt het bestaande studieaanbod te behouden, 
desnoods door vee! uren-leerkracht aan zwakbevolkte opties of leer-
jaren te besteden. De overige tien scholen hebben een dergelijk beleid 
gevoerd. 	Dat in enkele scholen één of een paar opties of leerjaren 
zijn verdwenen door verschuivingen in de studiekeuze, kan geen reden 
zijn om deze scholen niet bij deze groep in te delen. 

2. De programmatie in de scholen  

In tegenstelling tot de rationalisatie, die enkel betrekking heeft op het 
bestaande studieaanbod, betekent programmatie "uitbreiding van het 
studieaanbod". Voorafgaandelijk moet worden gewezen op de verschil-
lende posities van de rijks- en de katholieke scholen tegenover de 
programmatie, als gevolg van de wijze van invoering van het VSO in 
beide netten. De veralgemening van het VSO in het rijksnet in 1975 
was duidelijk meer dan een zuivere omvorming waarbij elke afdeling 
van het traditioneel secundair onderwijs een studierichting werd (2) in 
het vernieuwd secundair onderwijs. Dat de verplichte algemene invoe-
ring van het VSO in de rijksscholen een gevoelige uitbreiding van het 
studieaanbod voor gevolg had, betekende echter niet dat er na het 
opheffen van de Remwet niet meer hoefde geprogrammeerd te worden. 
Immers het studieaanbod in tal van rijksscholen was in 1981 nog verre 
van optimaal. In het katholiek onderwijs konden de scholen autonoom 
beslissen om al dan niet naar het VSO over te stappen. De katholieke 
scholen van het onderzoek zijn in 1980, dus één jaar voor de invoering 
van het rationalisatie- en programmatieplan en de vorming van de 
scholengemeenschappen, met de omvorming naar het type 1 gestart. 
Deze omvorming was evenwel strikt gereglementeerd en gebeurde in 
overeemstemming met centraal opgestelde omvormingstabellen. De regel 
was dat elke afdeling van het type 11 in één studierichting van het 
type I kon worden omgezet. Een beperkt aantal technische afdelingen 
kon echter worden omgezet in een doorstromingsrichting én in een 
lange kwalificatierichting. Om de omgevormde leerjaren en opties te 
kunnen inrichten moesten (enkel) de oprichtingsnormen worden ge-
haald. Elke bijkomende uitbreiding van het onderwijsaanbod moest 
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daarentegen aan de strenge programmatievoorwaarden voldoen. In de 
scholen die naar het VSO zijn overgestapt in de periode dat program-
meren opnieuw mogelijk was, zijn de omvorming én de uitbreiding van 
het studieaanbod overigens parallel - m.a.w. leerjaar per leerjaar of 
graad per graad - verlopen. Bij de bespreking van de programmetje 
zal in de mate van het mogelijke abstractie worden gemaakt van de 
omvorming. Het is evenwel niet altijd eenvoudig na te gaan of een 
leerjaar of optie het resultaat is van omvorming dan wel van program-
matie. 
De centrale vraag in de analyse is: van welke aard zijn de nieuw 
opgerichte opties en leerjaren in de scholen van het onderzoek ? De 
mate waarin het aantal keuzemogelijkheden is toegenomen door de 
programmatie - m.a.w. de effectieve uitbreiding van het studieaanbod 
- komt slechts in tweede instantie aan bod. 
Het spreekt voor zich dat in de katholieke scholen, de omvorming van 
type II naar type I - los van de programmatie - reeds zeer grote 
veranderingen heeft meegebracht. Hierbij kan gedacht worden aan de 
omzetting van twee cycli in drie graden of de vormgeving van de 
studiekeuze. Structureel was de beleidsruimte bij de omvorming even-
wel zeer beperkt. M.b.t. de programmatie daarentegen, vormen de 
wettelijke en reglementaire beschikkingen veeleer een kader waarbinnen 
lokaal een eigen beleid kan worden gevoerd. 	In de analyse van dit 
programmatiebeleid wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerste 
graad en de bovenbouw (tweede en derde graad) . De scholen C, D, 
G, H en J komen in de analyse van het studieaanbod van de eerste 
graad niet aan bod omdat zij enkel een tweede en derde graad organi-
seren. Omgekeerd worden de scholen A en F - ééngradige midden-
scholen - niet betrokken in het deel over de tweede en derde graad. 
Van de scholen die een eerste graad inrichten, hebben drie scholen in 
het tweede leerjaar een aantal opties en/of beroepenvelden opgericht 
waarvoor er in de tweede graad geen aansluiting is voorzien (scholen 
E, K en L). Dit roept een paar vragen op. Ten eerste kan men zich 
afvragen of dit niet verwarrend of misleidend werkt, aangezien de 
beoordeling en de keuze van een school waarschijnlijk sterk wordt 
beïnvloed door de studierichtingen die een school in de tweede graad 
en vooral in de derde graad aanbiedt. Ten tweede lijkt een dergelijke 
verruiming van de eerste graad slechts zinvol indien deze scholen een 
aantal leerlingen bewust naar andere scholen oriënteren na de eerste 
graad. De vraag of aan deze voorwaarde wordt voldaan, komt in 
hoofdstuk 6 aan bod. 
De programmatie in de tweede en derde graad biedt meer mogelijkheden 
tot kwalitatieve analyse. In schema 16, dat een beeld schetst van de 
uitbreiding van het studieaanbod in de bovenbouw van de scholen van 
het onderzoek, wordt de programmatie in een aantal inhoudelijke cate-
gorieën opgesplitst. In eerste instantie wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de oprichting van opties en/of leerjaren die enerzijds tot de 
onderwijsvorm van de school behoren en die anderzijds er niet toe 
behoren. Verder wordt de programmatie diegeen uitbreiding van de 
onderwijsvorm van de school met zich meebrengt, tot drie soorten 
herleid: 

- een verlenging van het studieaanbod, waarmee wordt bedoeld het 
omzetten van studierichtingen die eindigen op een vierde of vijfde 
jaar (in het type I: het tweede jaar van de tweede graad of vijfde 
vervolmakings- of specialisatiejaren; in het type II: vierde of vijfde 
jaar van de lagere cyclus) in opties van de derde graad (type I). 
Bijvoorbeeld de omzetting van een vijfde specialisatiejaar carrosserie 
van het BSO in een bijzondere optie carrosserie van de lange 
kwalificatie BSO. Dergelijke programmaties waren in hoofdzaak een 
respons op de verlenging van de leerplicht tot 18 jaar. 

- een verfijning van het studieaanbod, d.w.z. de oprichting van 
nieuwe opties en leerjaren die een afsplitsing zijn van reeds be- 
staande opties en leerjaren of er onmiddellijk bij aansluiten. 	Bij- 
voorbeeld de oprichting van de bijzondere optie elektrotechnieken 
naast de reeds bestaande opties elektriciteit en elektronica in de 
derde graad TSO. 
een verbreding van het studieaanbod, waarmee de oprichting van 
nieuwe opties die meer afwijken van de bestaande opties en hierdoor 
het studieaanbod van de school meer wezenlijk verruimen, bedoeld 
wordt. Vooral twee varianten zijn hier belangrijk: de oprichting 
van doorstromingsrichtingen in TSO-scholen (bijvoorbeeld de optie 
industrieel-wetenschappelijke) en de oprichting van algemene opties 
als moderne talen of psycho-sociale wetenschappen ais in ASO-
scholen met de traditionele richtingen. 

Schema 16: Programmatie in de tweede en derde graad, in de periode 
1980-1987 

Scholen (*) 
Vormen van programmatie 

	
B C 	DE GHIJKL 

programmatie binnen de 
traditionele onderwijsvorm: 
- verlenging van het aanbod 

	
x 	X X 	x 	x 

- verfijning van het aanbod 
	

x 	x 	x 	X X 
- verbreding van het aanbod 

	
x 	X X X 	x 

programmatie van opties van 
andere onderwijsvormen: 	 .(**) X 	 X 

(*) de scholen A en F zijn niet opgenomen aangezien ze enkel 
een eerste graad hebben. 

(**) een punt betekent "niet van toepassing", nl. school C heeft 
een duidelijk polyvalente bovenbouw. 

Schema 16 kan horizontaal en verticaal worden gelezen. De horizontale 
lezing geeft een beeld van het belang van de verschillende vormen van 
programmatie. Een eerste vaststelling is dat er veel meer binnen dan 
buiten de onderwijsvorm is geprogrammeerd. Enkel in de technische 
scholen D, E en K zijn één of twee ASO-opties opgericht. Hierdoor 
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wordt het profiel van deze scholen evenwel niet ingrijpend genoeg 
gewijzigd om ze geen TSO/BSO-scholen meer te noemen. Omgekeerd 
zouden ook TSO- of BSO-opties in ASO-scholen van het onderzoek 
kunnen opgenomen worden. Dit was niet het geval. Wat de varianten 
van programmatie binnen de onderwijsvorm betreft, blijken zowel de 
verlenging, de verfijning als de verbreding van het studieaanbod zich 
in de helft van de scholen te hebben voorgedaan. De verlenging en 
de verfijning van het studieaanbod zijn evenwel een exclusiviteit van 
de scholen met technische en beroepsrichtingen (scholen C, D, E, H, 
J en K). 
In verband met de verlenging van het studieaanbod dient gewezen te 
worden op een discrepantie tussen de type 1- en de type ll-scholen 
die tot 1987 heeft bestaan. Aangezien de type 11-scholen in principe 
niet kunnen programmeren (tenzij zij met de omvorming naar het type I 
zijn gestart), konden zij hun onderwijsstructuur niet aan de gewijzigde 
wetgeving op de leerplicht van 1983 aanpassen. Pas in 1987 is de 
wetgeving op dit punt gewijzigd. Hierdoor kunnen de type 11-scholen 
vanaf het schooljaar 1987-88 afdelingen in de hogere cyclus van het 
BSO programmeren op voorwaarde dat zij aan de programmatienormen 
voldoen. Wat dit betreft hebben de type 1-scholen - op school B na -
hun voorsprong van verschillende jaren zeker goed benut. Dit is 
vooral het geval in de nijverheidsscholen D en J, die tegen 1987 hun 
derde graad in het BSO reeds stevig hadden uitgebouwd. Deze aan-
passing, die feitelijk een programmatie is maar die ook tot de ratio-
nalisatie zou kunnen worden gerekend, is in school B niet gebeurd. 
Integendeel, de drie vijfde specialisatiejaren zijn in deze school ver-
dwenen als gevolg van de vermindering van het leerlingenaantal. Het 
is evenwel op grond van de onderzoeksgegevens niet duidelijk of een 
tijdige omzetting van deze specialisatiejaren in derde graadsopties tot 
de reële mogelijkheden heeft behoord, binnen het kader van de regle-
mentering, de scholengemeenschap en de concrete problemen waarmee 
de school heeft te kampen. Zeker is wel dat de school door het ont-
breken van een derde graad een groot deel van haar aantrekkings-
kracht heeft verloren sedert de leerplicht tot 18 jaar is verlengd. 
De programmatie in de (zuivere) ASO-scholen van het onderzoek 
beperkt zich tot een verbreding van het studieaanbod (scholen G, I en 
L). Hier moet evenwel worden opgemerkt dat in deze scholen, de 
omvorming van de vroegere type 11-afdelingen in type 1-studierich-
tingen op zich reeds een verbreding van het studieaanbod voor gevolg 
heeft gehad. Dit komt vooral door de omvorming van de afdelingen 
latijn-grieks, latijn-wiskunde en latijn-wetenschappen, aangezien dit 
feitelijk dubbele afdelingen zijn. Door de combinatie omvorming-pro-
grammatie bieden de scholen G en L in de derde graad praktisch het 
volledige gamma algemene opties van de doorstromingsafdeling aan. 
Schema 16 kan ook verticaal worden gelezen. Uitgaande van het 
gegeven dat scholen afhankelijk van hun studieaanbod een bepaald 
profiel hebben, blijken de eerste twee vormen van programmatie (ver-
lenging en verfijning) het profiel van een school niet of nauwelijks te 
wijzigen. De laatste twee vormen (verbreding en programmatie buiten 
de onderwijsvorm) hebben wel een profiel-wijzigend effect. Uit schema 
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16 kan onmiddellijk worden afgeleid dat slechts in de scholen C en J 
de programmatie beperkt is gebleven tot de profiel-bestendigende 
vormen ervan. Het profiel van de andere scholen die nieuwe opties 
en/of leerjaren hebben opgericht is in mindere of meerdere mate gewij-
zigd als gevolg van de programmatie. Om een genuanceerd oordeel te 
vellen over de mate waarin het profiel van een school is gewijzigd, 
moet vanzelfsprekend zowel met het aantal programmaties als met de 
aard van de concreet opgerichte opties rekening worden gehouden. Zo 
is het profiel van school E (een relatief kleine school met een beperkt 
studieaanbod) ongetwijfeld het meest ingrijpend gewijzigd door de 
oprichting van één ASO-richting die helemaal niet aansloot bij het 
bestaande TSO/BSO-aanbod. 
De variatie in de programmatie van een school, geeft een indruk van 
de omvang van de uitbreiding van het onderwijsaanbod. In school B 
is het studieaanbod niet uitgebreid maar enkel verkleind. Onder de 
ASO-scholen G, 1 en L komt slechts één kruisje voor, terwijl alle 
TSO/BSO-scholen minstens twee kruisjes hebben. Binnen deze laatste 
groep nemen de scholen D en H een aparte plaats in. Enkel in deze 
scholen heeft de programmatie drie verschillende vormen aangenomen, 
wat doet vermoeden dat de nijverheidsscholen het meest intensief 
hebben geprogrammeerd. Deze indicaties worden bevestigd door 
schema 17. Dit biedt een beperkt overzicht van de kwantitatieve 
evolutie van het studieaanbod tussen 1980 en 1987 in de scholen van 
het onderzoek. In het schema wordt de toename of de afname van het 
aantal opties (exclusief het complementair keuzegedeelte) in het tweede 
leerjaar (van de eerste graad) en in de derde graad in beschouwing 
genomen. Het betreft de relatieve toename of afname van het aantal 
opties, aangezien er wordt uitgegaan van het aantal keuzemogelijkheden 
in 1980. Het is niet relevant het eerste leerjaar in de analyse te 
betrekken aangezien hier geen keuze bestaat, met uitzondering van het 
eerste leerjaar B. Het heeft evenmin zin de oriëntatiegraad op te 
nemen. Het aantal keuzemogelijkheden in de tweede graad van het 
VSO wordt immers bewust beperkt gehouden. 
De resultaten van deze telling zijn duidelijk: 
- de rijksmiddenscholen (A en B) hebben een duidelijke daling van 

het aantal opties gekend; 
- de katholieke middenschool (F) en de ASO-scholen (G, 1 en L) 

kenden ongeveer een status giro. In deze laatste is het aantal 
keuzemogelijkheden minimaal gestegen; 

- in de technische scholen (D, E, H, J en K) en de polyvalente 
school C is het aantal keuzemogelijkheden duidelijk gestegen. De 
toename was het grootst in de nijverheidsscholen (D, H en J). 



Schema 17: Relatieve afname of toename van het aantal opties in het 
tweede leerjaar (eerste graad) en in de derde graad, in de 
periode 1980-1987 

Scholen 
Afname of toename van opties A B C D E F G H I J K L 
per leerjaar/graad 

tweede leerjaar 
	 + 	0 	. 0 	+ 0 

derde graad 
	 + 	+ 	0 	+ 0 	+ 0 

Symbolen : - : duidelijke daling; +: duidelijke stijging; 0: minimale af- of 
toename; punt: niet van toepassing. 

Uit schema 17 blijkt overigens dat de scholen met zowel een eerste als 
een derde graad, voor beide graden dezelfde evolutie hebben gekend. 
Zo is het aantal opties in de scholen E en K zowel in het tweede 
leerjaar (van de eerste graad) als in de derde graad duidelijk toege-
nomen. De scholen I en L kenden daarentegen in beide graden onge-
veer een status quo .  

3. Waarom scholen wel of niet hebben geprogrammeerd ?  

De bespreking van de programmatie op schoolniveau, die tot dusver 
beperkt is gebleven tot de resultaten van een documentenanalyse, kan 
met enkele interviewgegevens worden aangevuld. Zo is aan alle direc-
teurs van de katholieke scholen gevraagd welk studieaanbod ze voor 
ogen hadden op het moment dat ze naar het VSO overstapten. Op 
basis van de antwoorden kunnen de katholieke scholen in twee groepen 
worden verdeeld. De directeurs van de eerste groep, bestaande uit 
de scholen F, G, I en L, zeggen dat in de eerste plaats een omvor-
ming van het bestaand studieaanbod werd nagestreefd. De directeur 
van school F verwoordt het als volgt: 

( 	) vooraf hadden wij een aantal puntjes vooropgesteld: we wilden 
geen mastodontschool worden ( 	) dus kleinere groepen, vandaar 
dus dat er drie scholen zijn ( bedoeld wordt de scholen F, G en H) 
en alleen richtingen die zinvol waren en richtingen die aansloten bij 
de toenmalige toestand, dus bijvoorbeeld geen extra richtingen gaan 
bijzoeken die niet in het verlengde liggen van hetgeen we al bezig 
waren. 

De directeurs van de scholen E, H, J en K stellen daarentegen dat de 
school, bij de start van de omschakeling naar het VSO, duidelijke 
programmatieplannen had. Op de vraag welk studieaanbod de school in 
die tijd voor ogen had, antwoordt een directeur: 

Alleszins een ruimer dan we tevoren hadden ( 	) Trouwens was 
er een programmatiestop. Maar met type 1 konden we dus wel 
programmeren. En we zagen daarin heil voor TSO en BSO. We 
hebben dat dan ook gedaan. We hebben er het maximum uitgehaald 
( J We hebben dankzij het VSO een interessanter aanbod kunnen 
doen. We hadden dan uiteindelijk als we rond waren met zes jaar 
in een derde graad twintig verschillende profielen ( 	) Dat was 
positief natuurlijk. 

De geformuleerde beleidsopties inzake omvorming en uitbreiding van 
het onderwijsaanbod blijken grotendeels te zijn gerealiseerd. Zo 
hebben de (katholieke) technische scholen (E, H, J en K) in de om-
vormingsperiode naar het VSO, hun keuzepakket inderdaad gewijzigd. 
Het betreft hier in de eerste plaats vijfde of zevende specialisatiejaren. 
Alleen het omstreden zevende homologatiejaar van het BSO kon een 
meer fundamentele aanpassing van het onderwijsaanbod hebben bete-
kend, maar de oprichting hiervan was in het voorjaar van 1987 nog 
door het Ministerie geblokkeerd. Uit de interviews blijkt dat de 
scholen met deze programmatie (-aanvragen) vooral drie doelen na-
streven. Ten eerste willen ze het studieaanbod verder verfijnen. Ten 
tweede trachten ze via de programmatie in te spelen op behoeften van 
de arbeidsmarkt en op signalen uit de industrie. Dit laatste wordt 
door de volgende uitspraak van een directeur geillustreerd: 

Een zevende jaar is een brugklas tussen de school en de industrie. 
Daar zit ook veel stage in. De grote zaken van het VEV, van 
congressen, van enquêtes enz . , wat zeggen ze op het ogenblik, de 
grote lijnen: technisch-theoretisch zijn ze op de hoogte, ze hebben 
al leen te weinig praktijk in hun vingeren. 	En zo'n zevende jaar 
biedt de mogelijkheid om 20 uur praktijk te voorzien. De bedrijven 
juichen dat toe zo'n zevende jaar ( 	) 

Ten derde kan programmatie meehelpen de school te beveiligen tegen 
de gevolgen van de denataliteit en de besparingen op het urenpakket 
door met nieuwe attractieve richtingen leerlingen aan te trekken. 
Weliswaar dwingen de denataliteit en de besparingen terzelfdertijd de 
scholen tot een grotere voorzichtigheid in het programmatiebeleid . Een 
directeur verwoordt zijn beleidsvisie op dit probleem als volgt: 

Belangrijk is natuurlijk het verruimen van het studieaanbod en dan 
brengt dat waarschijnlijk automatisch een aantal leerlingen bij die 
anders niet zouden komen. 
Maar men mag zich daar niet in vergal loperen en niet trachten een 
zo breed mogelijke waaier te bekomen want na een tijd wreekt zich 
dat toch; men heeft teveel moeilijkheden om die verschillende stu-
dierichtingen volwaardig in leven te houden. Men moet een duide-
lijk project hebben van wat men wil en wat men vrijwillig ter zijde 
laat. Men moet niet de maximalisatie nastreven, maar wel de dege-
lijkheid en de vol ledigheid binnen een zeker project en daar moet 
men zich mee tevreden stellen, en trachten dat aan te dikken en 
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desnoods in diezelfde studierichtingen verschillende parallelklassen 
creëren, vooral om de studierichtingen waarover men beschikt tot 
een hoge kwaliteit te brengen en een grote ervaring met de leer-
krachten daarin te verwerken en op te doen. Het is fout om zoveel 
mogelijk dat kan te willen. 	Ik heb dat zien gebeuren in mijn car- 
rière in andere scholen waar ik vroeger was ofwel als leraar en 
zeker als middenschooldirecteur heb ik dat rondom mij zien gebeu-
ren: mensen die alle studierichtingen wilden uitsplitsen en zo, en 
nu dat de tijden moeilijker worden, dat er minder leerlingen voor-
handen zijn, nu stuikt heel dat gebouw als een kaartenhuisje in 
mekaar en heeft men voor geen enkele richting meer voldoende 
leerlingen omdat het leerlingenaantal te zeer verspreid, verbrokkeld 
is over alles. Men moet zich bij een grondig overwogen aaneenslui-
tende structuur houden. 

In verschillende nijverheidsscholen is tenslotte ook gewezen op het feit 
dat de oprichting van een optie of een specialisatiejaar meestal de 
nodige investeringen vereist. De volgende uitspraak van een inrich-
tingshoofd verduidelijkt het financiële risico dat programmatie met zich 
mee kan brengen: 

( _J kijk, als ik nu zeg daarnet dat vijfde specialisatiejaar, in de 
veronderstelling dat het ongeluk zich voordoet dat daar toekomend 
jaar geen leerlingen zouden zijn, ja, dan is alles wat u daar nu in 
geïnvesteerd hebt, dat is dan dood kapitaal op dat moment (...) 

Het programmatiebeleid van de scholen is op twee verschillende wijzen 
benaderd. Op grond van een documentenanalyse is enerzijds een 
objectief beeld geschetst van de aard (en in tweede instantie de om-
vang) van de uitbreiding van het studieaanbod. Anderzijds gaven de 
interviews een beeld van de beleidsdoelen van de directies. Op basis 
van de som en de confrontatie van beide soorten gegevens is het 
mogelijk de scholen in twee groepen te verdelen: de scholen die een 
programmatiebeleid hebben gevoerd en de scholen die een non-pro-
grammatiebeleid hebben gevoerd. Met programmatiebeleid wordt be-
doeld: een beleid dat erin slaagt het onderwijsaanbod wezenlijk uit te 
breiden. Met non-programmatiebeleid wordt in de eerste plaats een 
beleid bedoeld dat niet tot een uitbreiding van het studieaanbod leidt, 
omdat er geen aanvragen worden gedaan, of omdat de goedgekeurde 
opties of leerjaren niet kunnen worden opgericht wegens een gebrek 
aan leerlingen. Zoals bij de rationalisatie wordt hier dus in eerste 
instantie de realisaties van het beleid als criterium gehanteerd. De 
meeste scholen kunnen zonder probleem bij één van beide groepen 
worden ingedeeld. De scholen C, D, E, H, J en K hebben duidelijk 
een programmatiebeleid gevoerd. Deze scholen hebben ook bewust een 
uitbreiding van het studieaanbod nagestreefd. Binnen deze groep zijn 
de nijverheidsscholen (D, H en J) het meest actief geweest. De 
scholen A, B en F hebben daarentegen duidelijk een non-programmatie-
beleid gevoerd. Het beleid in de scholen G, I en L is op grond van 

het indelingscriterium iets moeilijker te beoordelen. Toch worden deze 
scholen bij de tweede groep ingedeeld omdat het beleid dat ze hebben 
gevoerd in essentie niet op programmatie was gericht én omdat ze 
slechts een zeer gering aantal opties hebben opgericht (naast de 
verbreding van het studieaanbod als resultaat van de omvorming naar 
het type I). 
De factor onderwijsvorm, die reeds herhaaldelijk bij de interpretatie 
van schema 16 en de interviewgegevens is vermeld, heeft duidelijk een 
algemeen bepalende invloed op het programmatiebeleid in de scholen: 
alle scholen die een zogenaamd programmatiebeleid hebben gevoerd zijn 
TSO/BSO-scholen (met voorbehoud voor schooi C die een polyvalente 
structuur heeft), terwijl alle scholen in de groep non-programmatie-
beleid ASO-scholen zijn, met uitzondering van schooi B die feitelijk 
haar programmatiedoelen niet heeft kunnen realiseren maar er wel 
degelijk had. 

4. De rationalisatie en programmatie op het niveau van de scholen-
gemeenschappen en de regio's  

Tot zover is de bespreking van de rationalisatie en programmatie 
beperkt gebleven tot het niveau van de school. De afbouw en de 
oprichting van opties en leerjaren is evenwel steeds het resultaat van 
een beslissing of van overleg op het niveau van de scholengemeen-
schap. Toch heeft de programmatie, interscolair een groter belang 
dan de rationalisatie, aangezien de oprichting van een nieuwe optie in 
een school een bedreiging kan betekenen voor scholen met een gelijk-
(aardig) onderwijsaanbod. De scholengemeenschap is overigens als 
programmatie-eenheid geconcipieerd. Dit blijkt onder meer uit de 
Schoolpactwet, die stelt dat de scholengemeenschap een entiteit is die 
voor de nodige onderwijsvoorzieningen in een bepaald gebied moet 
kunnen instaan. Deze opvatting over de scholengemeenschap is gecon-
cretiseerd in de programmatieregeling: ten eerste moet een school (in 
de regel) tot een scholengemeenschap behoren om te kunnen program-
meren; ten tweede zijn er voor de oprichting van opties en leerjaren, 
die reeds in de scholengemeenschap bestaan, zeer strenge voorwaarden 
voorzien. Wat betreft de rationalisatie, wint de scholengemeenschap 
ongetwijfeld aan belang wanneer er scholen dreigen te verdwijnen of 
moeten fusioneren, maar dit valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. 
Verder beperken we ons dan ook tot de programmatie. 
De twaalf scholen van het onderzoek behoren tot acht verschillende 
scholengemeenschappen. De vier rijksscholen en de scholen J en K, 
behoren elk tot een verschillende scholengemeenschap. De scholen E, 
F, G en H enerzijds en de scholen I en L anderzijds, behoren tot 
dezelfde scholengemeenschap. De acht scholengemeenschappen tellen 
gemiddeld vier á vijf scholen. In alle scholengemeenschappen is, 
globaal gezien, het onderwijsaanbod aanzienlijk uitgebreid, wat van-
zelfsprekend het gevolg is van het feit dat de meeste scholen nieuwe 
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opties en/of leerjaren hebben opgericht. Alleen de middenscholen in 
de vier rijksscholengemeenschappen vormen hierop een uitzondering. 
Immers, elk van de zeven middenscholen heeft tussen 1980 en 1987 één 
of meerdere opties en/of beroepenvelden van het tweede leerjaar 
(moeten) laten vallen. Belangrijker is evenwel een analyse van de 
aard van de veranderingen van het studieaanbod in de scholengemeen-
schappen als gevolg van de programmatie. Voor de duidelijkheid wordt 
hier opnieuw een onderscheid gemaakt tussen de eerste graad en de 
bovenbouw. 
In de vier rijksscholengemeenschappen is er in de eerste graden, die 
op één na allemaal een ééngradige middenschool vormen (school B is de 
enige tweegradige middenschool), niet ceprogrammeerd maar enkel 
afgebouwd. Wat de vier katholieke scholengemeenschappen betreft, 
kan er geenszins worden gesteld dat de eerste graden hun categoriale 
karakter hebben verloren in de omvorming naar het type I, niettegen-
staande een aantal scholen in hun eerste graad een optie of een beroe-
penveld hebben opgericht zonder een aansluitende richting in de 
bovenbouw te voorzien. Geen van de vier scholengemeenschappen 
heeft zich overigens doorheen de omvorming naar het VSO geherstruc-
tureerd in middenscholen en bovenbouwscholen zoals in het rijksonder-
wijs gebruikelijk is. Meer nog, in de vier scholengemeenschappen 
komt slechts één feitelijke middenschool voor, waarmee een school 
wordt bedoeld die enkel de eerste graad inricht en niet rechtstreeks 
met één bepaalde bovenbouwschool is verbonden. 
Wat betreft de tweede en derde graad, beperkt de analyse zich tot 
twee vragen: (a) zijn er in de scholengemeenschappen storende pro-
grammaties gebeurd ? en (b) zijn er in de scholengemeenschappen nog 
hiaten in het studieaanbod ? Dieper ingaand op de eerste vraag 
worden twee vormen van storende programmaties onderscheiden: ten 
eerste de overbodige programmaties, waarmee wordt bedoeld de oprich-
ting van opties of leerjaren die reeds in voldoende mate in de scholen-
gemeenschap aanwezig waren. Ten tweede de verkeerde programma-
ties, waarmee wordt bedoeld de oprichting van opties of leerjaren die 
helemaal niet in het profiel van de school passen terwijl ze wel aan-
sluiten bij het profiel van een andere school van de scholengemeen-
schap die de betreffende optie of het leerjaar nog niet inricht. M.b.t. 
de tweede vraag wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het 
ontbreken van enkele veel voorkomende leerjaren en/of opties en 
anderzijds het ontbreken van gehele groepen leerjaren en/of opties of 
grote delen ervan. Schema 18 geeft een antwoord op de twee vragen. 

Op grond van dit schema kunnen een aantal opmerkelijke vaststellingen 
worden gemaakt. In de meeste scholengemeenschappen zijn overbodige 
leerjaren en/of opties opgericht. Daarnaast is in één van deze scho-
lengemeenschappen een zgn. verkeerde programmatie gebeurd. Niette-
genstaande het vrij intensieve programmatiebeleid dat tussen 1981 en 
1987 is gevoerd, vertoont het studieaanbod van elke scholengemeen-
schap nog hiaten. In de meeste scholengemeenschappen beperken deze 
hiaten zich niet tot enkele opties en/of leerjaren, maar ontbreken er 
grote delen in het keuzepakket. Uiteraard zijn hiaten in het studie- 

Schema 18: Tekortkomingen van de programmatie op het niveau van de 
scholengemeenschappen (periode 1980-1987) 

Scholengemeenschap 
Tekortkomingen van 

	
A*(1) 	B* 	C* 	D* E,F,G,H* I,L* 	J* K* 

programmatie 

Storende programmatie: 
- overbodige prog. 	X 

	
X 	X X 

- verkeerde prog. 	 X 

Hiaten in het 
studieaanbod: 
-- enkele opties 

en/of leerjaren 
- groepen of delen 

van groepen (2) 
X X 	 X X X 

1) een sterretje betekent dat de aangeduide scholen samen met 
andere scholen, die niet in het onderzoek opgenomen zijn, een 
scholengemeenschap vormen. 

2) de volgende groepen leerjaren en/of opties worden hier onder-
scheiden: de ASO-richtingen, de TSO-richtingen en de BSO-rich-
tingen. Binnen de TS0- en de BSO-richtingen is verder een 
onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde "jongens"-richtingen 
(mechanica, hout, en dgl.) en de zogenaamde "meisjes"-richtingen 
(verzorging, verkoop, secretariaat, en dgl.). 

aanbod in de meeste scholengemeenschappen onvermijdelijk aangezien er 
steeds de beperking is van het leerlingenaantal. Dit sluit evenwel niet 
uit dat een meer gerichte programmatie de hiaten had kunnen verklei-
nen. Deze vaststellingen doen vermoeden dat de programmatie vooral 
een zaak geweest is van de individuele scholen. In ieder geval is er 
geen sprake van een gemeenschappelijk, doelbewust interscolair pro-
grammatiebeleid, gericht op een volledige en complementaire uitbouw 
van het studieaanbod van de scholengemeenschappen. 
Dit resultaat vergt m.b.t. de katholieke scholen wel enige nuancering 
omdat de scholengemeenschap, niettegenstaande ze de enige wettelijke 
interscolaire beleidsstructuur is, in het katholieke net niet altijd de 
meest zinvolle en evenmin altijd de feitelijke programmatie-eenheid is. 
Immers, gezien de dichte inplanting van de katholieke scholen, is de 
scholengemeenschap vaak een te kleine entiteit. Dit is meestal het 
geval in stedelijke centra die verschillende scholengemeenschappen 
omvatten. Om die reden moet in het katholiek onderwijs ook op het 
niveau van de regio's - die reeds voor de vorming van de scholenge-
meenschappen bestonden - over de programmatie overleg worden ge-
pleegd. Hiervoor reiken de nationale beleidsorganen van het katholiek 
onderwijs een aantal principes aan die richtinggevend moeten zijn voor 
de programmatie in de regio's. Drie principes zijn vooral belangrijk: 
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- de geplande opties en leerjaren moeten voldoen aan een behoefte in 
de regio; 

- in regio's die verschillende scholengemeenschappen omvatten mogen 
de individuele scholengemeenschappen geen volledig onderwijsaanbod 
nastreven, maar dient gestreefd te worden naar een complementari-
telt op regionaal niveau; 

- het geplande initiatief mag de leefbaarheid van het reeds bestaande 
identieke of aanverwante studieaanbod in nabijgelegen scholen niet 
rechtstreeks in gevaar brengen. 

De coordinerende bevoegdheid voor deze plan ificatieproblemen én voor 
al le pastorale, pedagogische en organisatorische problemen die een 
regionaal karakter vertonen, ligt bij de regionale coordinatiecommissies 
( RCC's) , de bestuursorganen van de regio's. 
De acht katholieke scholen van het onderzoek bieden ons een zicht op 
de toestand in twee regio's. Regio E valt samen met de scholenge-
meenschap waartoe de scholen E, F, G en H behoren (zie schema 2) 
In schema 18 zijn de belangrijkste gegevens over deze scholenge-
meenschap/regio weergegeven. De andere drie scholengemeenschappen 
behoren tot regio A. Deze omvat het stedelijk centrum waartoe o .a . 
de scholen I , J, l< en L behoren, en een paar aangrenzende gemeen-
ten. Het is evident dat het in dit geval meer relevant is de pro-
grammatie op regionaal niveau te evalueren dan op het niveau van de 
onderscheiden scholengemeenschappen. In die optiek kan het gegeven, 
dat de scholengemeenschappen die tot regio A behoren belangrijke 
hiaten vertonen in hun studieaanbod (zie schema 18) , eerder positief 
worden geïnterpreteerd. Het kan er immers op wijzen dat er eerder 
een complementariteit tussen de scholengemeenschappen dan binnen de 
scholengemeenschappen is nagestreefd. 	Dit klopt, aangezien regio A 

een bijna compleet studieaanbod heeft. Bijna elke studierichting kan 
in de stad zelf worden gevolgd. Met het principe "behoefte in de 
regio" is daarentegen zeer vaak geen rekening gehouden. Dit kan ook 
uit schema 18 worden afgeleid, aangezien in de drie scholengemeen-
schappen die tot regio A behoren overbodige programmaties zijn ge- 
beurd. 	Het meest opvallende resultaat hiervan is dat twee algemene 
opties in alle ASO-scholen van de regio en in enkele TSO-scholen 
voorkomen. In de volgende twee uitspraken vat een directeur de 
grote lijnen van het gevoerde regionale beleid nogmaals samen: 

( 	) Tussen haakjes, ik vind dat er in de regio te weinig comple- 
mentariteit is ( 	) Dat vraagt geen lange studie waarschijnlijk, 
dat is overduidelijk. Maar kijk eens, we hebben in die gesprekken 
destijds heel wat geprobeerd en we zijn eigenlijk in bepaalde grove 
complementariteiten gebleven. Maar ( ) men is er niet in ge-
slaagd een aantal studierichtingen weg te knippen in bepaalde 
scholen. Men heeft eerder gekozen voor de liberaIe visie van: zet 
ze dan allemaal na mekaar, we zien dan wei. Maar dat heeft duide-
lijk een aantal scholen gedupeerd, en de tendens dat de sterkere 
school sterker wordt, en dat is pedagogisch niet helemaal opportuun 
( 	)  

( 	. ) Voor wat betreft de verdeling hebben we geprobeerd grofweg 
mekaars sferen te bewaren, maar i . p. v . echt haarscherpe comple-
mentariteiten in te bouwen hebben we eerder liberaal mekaar wat 
gaan doubleren, dus iedereen heeft van de gelegenheid eerder 
gebruik gemaakt van, als ik er nog wat kan bij doen, dan heb ik 
er nog wat bij, want we kunnen in ( regio A) - dat was eigenlijk 
ten dele een drogreden - niet genoeg studierichtingen aanbieden. 
In feite hebben we mekaar soms op een niet correcte wijze bena-
derd, denk ik. 

§ 2. BESLUITVORMING OVER RATIONALISATIE EN PROGRAMMATIE 

Voorafgaandelijk moeten twee opmerkingen worden gemaakt over de 
analyse van de besluitvorming. Ten eerste is deze vrij beperkt omdat 
de interviewgegevens m. b. t. de besluitvorming over de afschaffing en 
de oprichting van opties en leerjaren schaars zijn. Dit houdt vooral 
verband met het feit dat de rationalisatie en programmatie zeer gering 
was in het jaar van het onderzoek (het schooljaar 1986-87) . 	Ten 
tweede heeft de analyse praktisch uitsluitend betrekking op de pro-
grammatie.Immers, het (non-) rationalisatiebeleid van de meeste 
scholen blijft beperkt tot het in stand houden van zwakbevol kte opties 
en/of leerjaren, wat in de eerste plaats betrekking heeft op de aan-
wending van het urenpakket. We verwijzen dan ook naar hoofdstuk 2 
voor de bespreking van de besluitvorming dienaangaande. 

1 . De formele procedures in het rijks- en het katholiek onderwijs  

De scholen die een rationalisatie- of programmatie-aanvraag voor het 
volgende schooljaar willen doen, moeten voor 31 maart het geëigende 
document indienen bij het Ministerie van Onderwijs.Dit is de enige 
formaliteit die geldt voor de beide netten. Zowel in het rijksnet als in 
het katholieke net is een procedure vastgelegd die moet worden ge-
volgd om tot een dergelijke officiële aanvraag te komen. In het rijks-
net is deze opgelegd door het Ministerie, in het katholieke net door 
het NSKO. Beide procedures verschillen zeer sterk. 
in het rijksonderwijs ligt het zwaartepunt bij de scholengemeenschap-
pen. De bestuursraad, die de directeurs van de verschillende scholen 
van de scholengemeenschap groepeert. beslist voor welke voorstellen 
de goedkeuring van de Minister zal worden gevraagd. De scholenraad, 
een zeer ruim samengesteld orgaan (3) ', poet hierover worden geraad-
pleegd. De organen van medebeheer op het FIN/eau van de school, nl. 
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het pedagogisch college en het schoolcomité, hebben daarentegen op dit 
vlak geen enkele bevoegdheid. Dit bewijst dat de rationalisatie en de 
programmatie in het rijksonderwijs als zaak van de scholengemeenschap 
worden beschouwd. Uiteindelijk beslist de Minister ( het kabinet) over 
de aanvragen, op advies van de Dienst Rijksonderwijs van het Bestuur 
van het Secundair Onderwijs. 
Het katholiek onderwijs volgt een eigen procedure voor een aanvraag 
officieel naar het Ministerie vertrekt. Deze procedure leidt tot een 
beslissing over de ontvankelijkheid van de aanvragen. Uiteraard heeft 
deze procedure en het resultaat ervan voor het Ministerie geen enkele 
betekenis. Hier telt immers enkel de officiële aanvraag en de goed-
keuring van de Minister. Dit betekent dat de katholieke scholen een 
aanvraag kunnen indienen zonder het netgebonden proces te hebben 
doorlopen. Het is tevens mogelijk dat de Minister een voorstel kan 
afwijzen dat de selectie binnen het katholiek net heeft doorstaan. 
Beide gevallen komen echter zeer zelden voor. Dit heeft concreet voor 
gevolg dat de katholieke scholen de goedkeuring van een voorstel door 
het eigen net, als de noodzakelijke én voldoende voorwaarde aanzien 
om een optie of leerjaar te kunnen oprichten of afbouwen. 
De te volgen procedure in het katholiek onderwijs bestaat in essentie 
uit drie stappen: (a) de scholen nemen initiatieven en formuleren 
voorstellen; (b) de RCC geeft een advies over die voorstellen; (c) de 
diocesane planificatie- en coordinatiecommissie (DPCC) - een diocesaan 
orgaan dat qua samenstelling sterk op de RCC gelijkt - beslist of de 
voorstellen ter goedkeuring aan de Minister mogen worden voorgelegd 
of niet (Devos, e .a . , 1987: 52) . Tussen de eerste en de tweede stap 
moet over de voorstellen overleg worden gepleegd op het niveau van 
de scholengemeenschap. Tussen de tweede en de derde stap formu-
leert ook de Dienst Statistiek en Planning van het NSKO zijn advies. 
Zowel op het niveau van de school als de scholengemeenschap concen-
treert de activiteit zich rond de inrichtende macht(en) en de direc-
tie(s) , maar moeten ook de va kbondsafgevaardigde(n ) en de ouderve-
reniging (en) bij het overleg worden betrokken. Formeel is de scho-
lengemeenschap evenwel geen belangrijke rol toebedeeld , en dient deze 
tussenstap enkel om de aanvragen te bundelen en om een intermediair 
overleg mogelijk te maken in grote regio's. 

2. Programmatievoorstel len in de rijksscholen  

De scholen B, C en D hebben de laatste jaren nog nieuwe opties en/of 
leerjaren aangevraagd. De besluitvorming omtrent deze aanvragen 
blijkt zeer eenvoudig te zijn. Ze verloopt grosso modo in drie stap-
pen.. in de eerste plaats werkt de school één of meerdere voorstellen 
uit. Daarna wordt op de bestuursraad beslist of deze voorstellen 
aanvaardbaar zijn voor de scholengemeenschap.' En uiteindelijk worden 
op het Ministerie de officiële aanvragen goed- of afgekeurd 
De eerste fase situeert zich op het niveau van de school. In elke 

school wordt in de loop van het schooljaar onderzocht of het studie-
aanbod nog kan worden geoptimaliseerd door de oprichting van één of 
andere optie of leerjaar. De directeurs trachten de leerkrachten 
hierbij in de mate van het mogelijke te betrekken, niettegenstaande de 
reglementering geen overleg over de programmatie binnen de school 
voorziet. Daartoe plaatsen zij deze problematiek op de agenda van het 
pedagogisch college en van de algemene personeelsvergaderingen of 
k lasseraden . 	De respons van de leerkrachten blijkt echter meestal 
zeer gering te zijn. Zeker in de scholen B en C bepalen de inrich-
tingshoofden praktisch vol ledig autonoom welke opties en leerjaren er 
.kunnen aangevraagd warden. Een directeur omschrijft de situatie als 
volgt: 

Ik zal eerlijk zeggen: dat (programmatievoorstel) komt hier meestal 
van mij ( 	) 	En dus als er wijzigingen komen, bv. dit jaar is er 
één gekomen, dan breng ik dat voor aan de leerkrachten. 1 k heb 
altijd de indruk dat ik dan in een woestijn spreek, dat er zijn die 
zich zo beperken tot hun eigen lessen dat zij die structuur eigenlijk 
zelfs maar ten dele kennen, laat staan dat zij dan een voorstel gaan 
formuleren. Om u de laatste wijziging voor te stellen: door de 
verandering van de schoolplicht heeft het volgens mij weinig zin dat 
er nog korte kwalificaties bestaan, dus heb ik de korte kwalificaties 
opgeheven en ik heb dat vijfde specialisatiejaar vervangen door een 
derde graad. 	1 k heb dat dan uitgelegd aan de leraars en ja, dan 
knikken die volmondig "ja" ( ) Wilt gij nu vragen aan mij: 
"Hebben zij dan geen inspraak gekregen ?" 	Bah ja, maar die 
inspraak is bijna herleid tot nul omdat ze - ik ga niet zeggen dat 
ze er geen interesse voor hebben - maar omdat zij zelf zich nooit of 
zelden geroepen voelen om daarover te waken ( 	) 

Na een eerste verkenningsronde wordt er bij de leerlingen, ouders 
en/of vriendenkring gepeild of er voor de voorgestelde opties of 
leerjaren voldoende interesse bestaat om enige kans te hebben de 
oprichtingsnorm te behalen. Het is verder de taak van de directeur, 
het nut en de haalbaarheid van de voorstellen van de school op de 
bestuursraad te verdedigen. 
De voorstellen van de verschil lende scholen worden op de bestuursraad 
geëvalueerd vanuit het standpunt van de scholengemeenschap. Hierbij 
wordt vooral nagegaan of er voldoende rekening is gehouden met de 
programmatienormen, met de behoefte in de scholengemeenschap en met 
de leefbaarheid van dezelfde of concurrerende opties of leerjaren in 
andere scholen. Door de grote complementariteit tussen de scholen in 
de meeste rijksscholengemeenschappen, blijken deze besprekingen 
meestal vrij probleemloos te verlopen. In de scholengemeenschap 
waartoe school C behoort zijn deze zelfs een formaliteit, aangezien de 
scholengemeenschap slechts bestaat uit school C en een middenschool. 
Toch vermeldt één inrichtingshoofd dat voorstellen regelmatig worden 
afgewezen of gewijzigd. De voorstellen die uiteindelijk als officiële 
aanvraag bij het Ministerie worden ingediend, moeten door ai le direc-
teurs van de scholengemeenschap worden ondertekend. De bestuurs- 
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raad heeft hierdoor een negatieve beslissingsbevoegdheid. Hij kan de 
oprichting van een optie of leerjaar niet toelaten, maar wel verbieden. 
Vooraleer zich positief of negatief uit te spreken, dient de bestuurs-
raad - conform de reglementering - de scholenraad te raadplegen. 
Hiervan is in de drie onderzochte scholengemeenschappen evenwel 
weinig of niets te merken. Ten eerste bestaat er geen scholenraad in 
de scholengemeenschappen waartoe de scholen B en C behoren. De 
scholenraad in de scholengemeenschap waartoe school D behoort, wordt 
slechts op een informatieve wijze bij de programmatiebesprekingen 
betrokken. Ook dit is wellicht zeker geen uitzondering aangezien de 
scholenraad door zijn samenstelling nagenoeg onbestuurbaar is. De 
officiële aanvraag, waarover de bestuursraad steeds unaniem akkoord 
is, vertrekt uiteindelijk in naam van de scholengemeenschap naar de 
Minister. 
Over de goedkeuring door de Minister zijn de meningen verdeeld. Eén 
inrichtingshoofd beweert dat de aanvragen vlot worden goedgekeurd, 
terwijl een ander inrichtingshoofd stelt dat ongeveer de helft van de 
aanvragen worden afgewezen. Voor deze directeurs eindigt het werk 
met het insturen van het officiële document. De beslissing op het 
Ministerie ligt volledig buiten hun beïnvloedingssfeer. De directeur 
van school C daarentegen, die op dit vlak misschien een uitzonderlijke 
positie inneemt, tracht de beleidsinstanties van het rijksonderwijs wel 
te beïnvloeden, zoals blijkt uit de volgende uitspraak: 

(...) die (aanvragen) van ons gaan naar de administratie. En mijn 
tactisch spel is dat ik vooraf met de betrokken inspectie van ge-
dachten wissel, dat ik - hoe zal ik het zeggen - officieus eens 
contact neem met de administratie om te zien wat dat in de lijn ligt, 
wat dat aanvaardbaar is, wat dat niet aanvaardbaar is, zodanig dat 
ik bijna met quasi zekerheid, als ik een aanvraag invul, dat ik dat 
ook krijg omdat ik daar kan zeggen: "Kijk, ik had het advies van 
de inspectie op die dag, zus en zo, gewijzigd: zo". Wij hebben 
adviezen gevraagd ( ...) 

Bij zeer belangrijke voorstellen tracht de directeur van school C niet 
alleen de Dienst Rijksonderwijs, die de Minister adviseert over de 
programmatieaanvragen, te beïnvloeden. Hij benadert via politieke 
relaties ook het kabinet, waar de uiteindelijke beslissing wordt ge-
nomen. Dit blijkt o.a. uit de volgende uitspraak, die betrekking heeft 
op de aanvraag van een zevende jaar: 

(...) dat vooronderzoek is dus zo geweest dat ik iets opgesteld 
heb... samen met de betrokken leerkrachten, voorgelegd aan de 
inspectie, die heeft dat grondig verbeterd, en dan kan ik altijd op 
de administratie zeggen: "Hier is het advies van de inspectie". Ik 
voorkom dus wat zij doen. Want normaal, als ge dat niet doet dan 
gaat dat naar de administratie en zij vragen advies van de inspec- 
tie, en dan gaat dat naar het kabinet. 	fk win een beetje tijd uit 
op die manier en het is dus verbeterd op voorhand (...) Ik wil nu 
perse dat bepaald zevende jaar. Ik heb mijn voelhorens op het 

kabinet al eens uitgestoken en al gezegd: "Ik heb dat gevraagd en 
ik ben eraan geïnteresseerd". En ik heb zo het gevoel dat 50 % 
van de kansen als ze dat toekennen ergens... Dat is misschien te 
spontaan wat ik nu zeg (...) Maar ik neem aan dat er sommige 
mensen dat uit principe niet doen omdat ze zeggen: "Kijk, ge 
moet - want dat is voorgeschreven - langs de administratie gaan". 
Ik zou het mijzelf verwijten moest ik nu perse iets willen, niet voor 
mezelf, voor de school, en ge weet dat die op het kabinet daar moet 
over beslissen, dat ik die dan niet zou aangesproken hebben (...) 

3. Programmatievoorstellen in het katholiek onderwijs 

Alle katholieke scholen van het onderzoek hebben in het recente ver-
leden geprogrammeerd. Hierdoor kan een beeld gevormd worden van 
hoe programmatievoorstellen tot stand komen in acht scholen, vier 
scholengemeenschappen en twee regio's. Dit besluitvormingsproces 
speelt zich af op vier niveaus. 	In chronologische volgorde zijn dit: 
de school, de scholengemeenschap, de RCC en de DPCC. De goedkeu-
ring door de Minister is in geen enkel interview ter sprake gekomen. 
Dit bevestigt dat deze haar concreet belang heeft verloren door de 
interne procedure van het katholiek onderwijs. 
Net als in het rijksonderwijs spelen de scholen een zeer belangrijke rol 
omdat op dit niveau de programmatievoorstellen ontstaan, concreet 
vorm krijgen en uiteindelijk deel worden van het schoolbeleid. Dit 
proces is in de katholieke scholen in de regel wel heel wat complexer 
dan in de rijksscholen. Het vertoont vier belangrijke kenmerken: 
1. De concrete vormgeving van de programmatievoorstellen wordt 

gestuurd door de directeur en de graadcoërdinatoren, die op dit 
vlak een zeer belangrijke befeidsvoorbereidende en ondersteunende 
rol spelen. 

2. Alle inrichtende machten worden bij de bespreking van de program-
matievoorstellen betrokken. !n de meeste gevallen brengen de 
directeurs hun inrichtende macht op de hoogte en beperkt de 
inbreng van deze laatste zich tot het bevestigen en formeel goed-
keuren van de voorstellen (de inrichtende macht moet immers de 
aanvragen van de school minstens mede ondertekenen) . De inrich-
tende machten van school I en van de scholen F, G en H, spelen op 
dit vlak een actievere rol. Zij onderzoeken de voorstellen en nemen 
een eigen standpunt in, dat kan afwijken van dit van de directies. 

3. De ondernemingsraden en de oudercomités blijken meestal geen 
belangrijke rol te spelen. In twee scholen wordt vermeld dat het 
oudercomité over de voorstellen wordt geïnformeerd (scholen H en 
I). In school 1 wordt de programmatie ook op de ondernemingsraad 
besproken, maar er wordt geenszins de indruk gewekt dat deze 
feitelijk inspraak zou hebben. De leraarsraad van school J, die 
tevens de functie van ondernemingsraad vervult, kan daarentegen 
wel voorstellen corrigeren of zelfs afwijzen. 

1 
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4. De besluitvorming is geconcentreerd rond de directeur en de coor-
dinatoren, maar verloopt in interactie met de leerkrachten. Zo 
wordt de programmatie in verschillende scholen aan de orde gesteld 
op algemene personeelsvergaderingen of tijdens klasseraden. In de 
scholen H, J en K staat de programmatie ook zeker op de agenda 
van de leraarsraad. Uit de interviews blijkt overigens dat pro-
grammatievoorstellen vaak op informele wijze worden besproken. De 
graadco5rdinatoren, die altijd nog een belangrijke lesopdracht 
hebben, fungeren hierbij vaak als spreekbuis voor de leerkrachten. 
Via deze formele of informele kanalen worden in bepaalde gevallen 
ook programmatievoorstellen geformuleerd door de leerkrachten. 
Een belangrijk gevolg van het interactieve karakter van de besluit-
vorming over de programmatie is dat -het geen discontinu proces is. 
De aangevraagde opties en leerjaren voor een volgend schooljaar 
zijn vaak reeds één of meerdere schooljaren voordien een eerste 
maal voorgesteld en herhaaldelijk bediscussieerd. 

De katholieke scholen worden hierbij, door de procedure van het eigen 
net, onder sterke tijdsdruk gezet. De aanvragen van de scholen 
moeten immers ten laatste op 31 oktober bij de RCC worden ingediend. 
Voordien moeten ze nog op het niveau van de scholengemeenschap 
worden besproken en gebundeld. Alle directeurs hebben bevestigd dat 
de voorstellen inderdaad op het college van inrichtingshoofden en het 
comité van afgevaardigden van de inrichtende machten (de beheersor-
ganen van de scholengemeenschap) ter sprake komen én door de 
voorzitter van het college worden verzameld en doorgestuurd naar de 
RCC. Hier moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen de 
scholengemeenschap waartoe de scholen E, F, G en H behoren (die 
samenvalt met regio E) en de overige drie scholengemeenschappen (die 
deel uitmaken van de grote stedelijke regio A). In de eerste scholen-
gemeenschap ligt het zwaartepunt van het interscolair overleg bij het 
college van inrichtingshoofden. 	Hier wordt feitelijk beslist over het 
advies dat aan de DPCC zal worden verstrekt. Deze beslissingen 
worden nadien wel nog door het comité van afgevaardigden van de 
inrichtende machten en de RCC bekrachtigd. Dat de RCC in dergelijk 
geval een groot deel van haar functie verliest, wordt door de volgende 
uitspraak van een directeur verduidelijkt: 

(...) dat is inderdaad zo dat wanneer het (programmatievoorstel) 
eenmaal door het college van inrichtingshoofden was goedgekeurd, 
was er uiteindelijk geen probleem meer. Want de RCC had in feite 
een niet belangrijke opdracht, die bevestigde altijd maar wat het 
college van inrichtingshoofden bevestigde (...) Wanneer een scho-
lengemeenschap samenvalt met een regio is er geen discussie meer 
op het hoger echelon van de RCC, er moet niet meer gecoOrdineerd 
worden, want de coordinatie is al op een lager vlak gebeurd. 

Het overleg in de scholengemeenschappen van de regio A heeft daaren-
tegen een zeer geringe betekenis. Hiervoor wordt in de drie scholen-
gemeenschappen een verschillende reden opgegeven: (a) overleg is 
onnodig omdat de scholen volledig complementair zijn qua studieaanbod; 

(b) overleg is onmogelijk omdat de scholen te sterk concurrentieel zijn 
en zich als dusdanig opstellen; (c) er wordt geen discussie gevoerd 
omdat de concurrerende scholen elkaar niets in de weg leggen, Niet-
tegenstaande een intermediair overleg in regio A, met ruim twintig 
scholen, nuttig en wenselijk lijkt, is het ontbreken ervan niet strijdig 
met de reglementering. Er bestaat immers geen officiële noch netge-
bonden dwang die de katholieke scholen tot ernstig overleg op het 
niveau van de scholengemeenschap aanzet of verplicht. Aan de RCC's  
is daarentegen wel een belangrijke opdracht toevertrouwd, nl. het 
formuleren van een gemotiveerd advies voor de DPCC. Deze opdracht 
is vergelijkbaar met de hoger beschreven taak van de rijksscholenge-
meenschappen. De RCC's moeten echter ook rekening houden met de 
planningscriteria van het katholiek onderwijs. 	In de reglementering is 
voorzien dat het bureau van de RCC over het advies beslist. Dat 
bureau, waarin (in de regio's die verschillende scholengemeenschappen 
omvatten) per scholengemeenschap zes afgevaardigden zetelen (waar-
onder één inrichtingshoofd), is echter meestal te omvangrijk om effi-
ciënt te kunnen functioneren. Daarom mag het bureau een werkgroep 
aanstellen om de programmatievoorstellen te onderzoeken, wat in regio 
A ook gebeurt. Toch is het niet in deze werkgroep maar in de groep 
van de directeurs van de scholen van de regio (courant "de directie-
ronde" genoemd) dat het beleidsbepalende coördinatiewerk gebeurt. 
Dit zou volgens een woordvoerder van het NSKO overigens een veel 
voorkomende werkwijze zijn. In deze gevallen gaat veel van de bete-
kenis van de RCC op het vlak van de rationele uitbouw van het onder-
wijs verloren. Er is immers van een gezamenlijk coördinatiebeleid van 
inrichtende machten, directies, vakbonden, ouders en streekpastoraal 
(allen vertegenwoordigd in het bureau) nauwelijks sprake. Dat dit 
zeker geldt voor regio A kan uit de twee volgende uitspraken van 
directeurs worden afgeleid: 

Ik denk dat de zwaarste punten van de gesprekken gevoerd zijn in 
de directieronde. Wij als directies waren werkgroepen als het ware 
van de RCC en daar is zeer veel ontstaan: hoe we scholengemeen-
schappen gingen vormen, welke studierichtingen we gaan nemen; 
daar zijn eigenlijk de krachtlijnen ontstaan. En dan is dat ook nog 
in de RCC gebeurd en daar hebben wij dan open het gevecht met 
mekaar verder gestreden maar in pijnlijker signatuur. Want dan 
wisten we eigenlijk al van mekaar hoe we mekaar moeten duwen en 
mekaar moeten steunen. Alleen geven we het nog eens voor publiek 
voor, alleszins voor syndicalisten. Maar daar zijn eigenlijk geen 
substantiële veranderingen uitgekomen. Maar de echte beslissingen 
zijn natuurlijk - dat weet u ook - gevallen in de RCC. 

(...) Bij ons wordt dat altijd eerst op de directieronde besproken, 
maandelijks, voor dat het in de grote RCC-vergadering komt. Want 
daar zijn er ook ouders bij en leerkrachten, maar die weten dat wij 
dat altijd al bekeken en besproken hebben onder de directies (...) 
Wie kent het onderwijs goed ? Wie staat er dagelijks met zijn twee 
voeten in ? 	Dat zijn de directies natuurlijk. 	De ouders hebben 
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een paar keer oudervergadering. Sommige zijn toch goed op de 
hoogte, maar toch niet afdoende. En inderdaad zijn we er hier 
altijd van uitgegaan dat de directies de zwaarste stem hebben. De 
ouders aanvaarden dat, de leerkrachten ook. 

De rol van de RCC is hier, net als in regio E, grotendeels herleid tot 
het herhalen en bevestigen van de voorstellen en de beoordeling 
ervan, en het formeel uitspreken van het advies. Het is ook duidelijk 
dat de aard van dit advies in beide regio's, in zeer grote mate wordt 
bepaald door de directeurs, zij het als college van inrichtingshoofden 
(regio E) of als een soort werkgroep van de RCC (regio A). Dat de 
besluitvorming in deze organen niet altijd probleemloos verloopt, kan 
reeds worden afgeleid uit het voorkomen van storende programmaties. 
Het problematisch karakter van het overleg in regio A is hoger reeds 
voldoende geïllustreerd. Volgens de directeur van school E (een 
relatief kleine school) wordt het overleg tussen de directeurs in regio 
E vooral bemoeilijkt door een onevenwicht in de machtsverhoudingen 
tussen de scholen. Meer bepaald zou het - overigens florissante -
blok van de scholen F-G-H, de regio domineren. Dat de directeur van 
school G hierover een andere mening heeft, blijkt uit de volgende 
uitspraak: 

Kijk, het zit zo, als die andere scholen iets voorstellen, ook al 
beantwoordt het niet aan hun profiel, maar als er geen wettelijke 
bezwaren in de weg zijn, dan heb je eigenlijk moeilijk een been om 
op te staan (...) En dat is in (school E) het geval, ze vragen 
moderne talen aan in de tweede graad. Moderne talen is een ASO-
richting, is weliswaar in de tweede graad een zwakke richting, maar 
zij weten ook dat wij de supernorm halen wat moderne talen betreft. 
Nu zeggen de voorschriften dat een tweede school in de regio 
moderne talen mag inrichten wanneer één van de scholen in de regio 
die moderne talen heeft, de supernorm haalt, 250 % van de oprich-
tingsnorm. Maar wat moeten wij daar gaan zeggen ? Wij, een grote 
school in de regio tegen een kleine school in de regio. Je mag dat 
niet hebben want wij hebben dat al (...) Ik denk dat je dat 
moeilijk kan. Anders is het wanneer er een school die dat zou 
aanvragen al voldoende leerlingen heeft, 600 leerlingen heeft laat 
ons zeggen, dan zou je eerlijk tegen die directeur kunnen zeggen: 
"Wel vriend, waarom wil jij nu nog groter worden en nog groter en 
nog groter, tot uw boom uiteindelijk uit zijn evenwicht valt ?" 
Maar tegenover een kleinere school die nog aan het opkomen is, 
ervaar ik dat zo een beetje als stokken in de wielen steken. 

De RCC's hebben één maand tijd om zich over de voorstellen van de 
scholen(gemeenschappen) te beraden en om hun advies - eensgezind of 
niet - aan de DPCC (en de Dienst voor Statistiek en Planning van het 
NSKO) over te maken. Het is duidelijk dat de katholieke scholen, in 
tegenstelling tot de rijksscholen, vroeg in het schooljaar intensief werk 
moeten maken van de programmatie-aanvragen voor het volgende 

schooljaar. 	Over de datum 30 november - het moment waarop de  
RCC-adviezen bij de DPCC moeten zijn - zegt een directeur: 

(...) Ook weer zo'n tijdstip. Men is pas bezig, men heeft zijn 
handen vol, en men moet dan met een aanvraag gaan. Ik begrijp 
dat die mensen dat graag op tijd hebben, maar met nieuwjaar was 
dat nog goed, want wij hebben nog (op 2 april) geen antwoord van 
die mensen. 

De DPCC's, samengesteld uit vertegenwoordigers van de bisschop, de 
inrichtende machten, de christelijke vakbond en de ouders, beslissen 
of de aanvragen worden aanvaard of geweigerd. De inrichtingshoofden 
zijn dus bij deze eindbeslissing, die de procedure van het katholieke 
net afsluit, niet rechtstreeks betrokken. Uit de interviews is nergens 
gebleken dat lokale of regionale beleidsverantwoordelijken deze beslis-
sing vooraf trachten te beïnvloeden. Misschien is dit ook niet nodig 
aangezien de procedure voorziet dat het comité van afgevaardigden van 
de inrichtende machten of de betrokken inrichtende macht, de DPCC 
kan verzoeken de beslissing te herzien. Dit is in regio E éénmaal 
voorgevallen, m.b.t. de aanvraag van een optie die strijdig was met de 
planningscriteria van het katholiek onderwijs. Na de afwijzing door de 
DPCC hebben de directeurs voor deze aanvraag de steun gevraagd van 
enkele topfunctionarissen van het NSKO en de vicaris van het diocees. 
De betrokken directeur: 

(...) Toen hebben wij dus contact genomen met de hogere instan-
ties. Die hebben ons ook gezegd om verder te gaan, om het daar-
bij niet te laten en een tweede ronde in gang te zetten. Toen zijn 
we o.a. naar (...), naar (...) geweest, naar de vicaris (...), 
samen met de voorzitter van het college van inrichtingshoofden, om 
te bewijzen dat het dus niet de directeur van het ASO was die dat 
wilde, maar dat dat inderdaad een uitbreiding was van het aanbod 
in de regio en beantwoordde aan een lacune. Zwakkere meisjesstu-
denten en jongensstudenten hadden hier geen mogelijkheid in de 
regio om iets dergelijks te studeren (...) 

Deze invloedrijke beleidsverantwoordelijken hebben hun steun blijkbaar 
ook gegeven en de DPCC is op haar beslissing terug gekomen. 

§ 3. VOORUITBLIK OP DE EENHEIDSSTRUCTUUR ANNO 1987 

In het voorjaar 1987, de periode waarin de directies over de eenheids-
structuur zijn ondervraagd, was dit quasi uitsluitend een aangelegen-
heid van de katholieke scholen. Het perspectief in het katholiek 
onderwijs was toen: algemene invoering van de.  eenheidsstructuur op 1 



september 1988 in het eerste leerjaar van alle katholieke secundaire 
scholen. Niettegenstaande de discussie over de versmelting van beide 
onderwijstypes ook reeds in de andere netten op gang was gekomen, 
behoorde dit blijkbaar nog niet tot de verwachtingen of zorgen van de 
directeurs van de vier rijksscholen. Slechts één directeur opperde de 
mogelijkheid dat er ook in het rijksnet binnen afzienbare tijd een 
eenheidstype zou kunnen worden ingevoerd. De discussie over de 
eenheidsstructuur kwam daarentegen wel meer centraal te staan in de 
katholieke scholen en regio's. De analyse beperkt zich dan ook verder 
tot de vraag: hoe ver stond de voorbereiding van de eenheidsstruc-
tuur in de katholieke scholen, ruim één schooljaar voor de invoering 
ervan ? (4) 
In de meeste scholen situeerde de voorbereiding in die periode zich op 
twee niveaus. Enerzijds werd het lerarenkorps ingelicht over het 
structurele kader en de lessenroosters die nationaal werden uitge-
werkt. Anderzijds werd er (in de scholen met een eerste graad) door 
de directeurs en de coordinatoren grondiger nagedacht over wat de 
schoof in de eerste graad van de eenheidsstructuur zou kunnen aan-
bieden. Voor de meeste scholen was het op dit moment reeds duidelijk 
dat door de concrete invulling van de keuzemogelijkheden in de lessen-
roosters van de eerste graad, opnieuw een grotere profilering van de 
school zou worden nagestreefd in de eerste leerjaren van het secundair 
onderwijs. Enkel school F (een middenschool) had reeds een uitge-
werkt plan op papier. Dit was het resultaat van een ad hoc opge-
richte stuurgroep, waarin de directeur en de coordinatoren een cen-
trale rol spelen. De volgende uitspraak van de directeur wijst op het 
afgewerkte karakter van het voorstel: 

( 	) Wij zijn blijkbaar de enige school geweest die dat zo ten 
gronde besproken hebben. Wij hebben dus alles klaar. Er zal 
misschien hier en daar nog een detail aan gewijzigd worden, maar 
ons type Iil, dus eenheidstype, ligt klaar met alle uren ingevuld. 
En nu gaan we dat voorbrengen naar de regio ( 	) 

Ook interscolair kwam het overleg in het voorjaar 1987 op gang. In 
regio E was dit het verst gevorderd. Hier was het eenheidstype reeds 
besproken op de regionale coërdinatorenvergadering , het college van 
inrichtingshoofden en het comité van afgevaardigden van de inrich-
tende machten, met als resultaat enkele algemene opties m . b . t . de 
lessenroosters van het eerste leerjaar. Eén concrete afspraak was dat 
elke school nul, twee of vier uur latijn mag aanbieden in het eerste 
leerjaar. De scholen F, G en H (van dezelfde inrichtende macht) 
hebben op deze interscolaire overlegorganen herhaaldelijk opgeroepen 
om in de eenheidsstructuur het type I zo dicht mogelijk te benaderen. 
Of dit ook zal gerealiseerd worden, lijkt erg twijfelachtig, volgens de 
directeur van school E: 

Directeur: Dat een college ( ...) meer van het latijn wil inrichten in 
de tweede en de derde graad, dat die vier uur latijn 
gaan aanbieden, dat is normaal. Men" zou zondigen tegen 

de logica en tegen het belang van de jongens of meisjes 
wanneer men dat niet zou doen, de leerlingen niet opti-
maal voorbereiden met de mogelijkheden die er zijn om 
datgene wat ze denken te gaan kiezen. Aan de andere 
kant, een technisch instituut ( ...) dat nu de mogelijk-
heid krijgt om zes uur technologie in te voeren en dat 
latijn over boord te gooien, ze zouden dom zijn indien ze 
het niet zouden doen. 

Interviewer: Maar is er de facto in deze scholengemeenschap de 
optie genomen om een aantal verworvenheden van het 
VSO te verlaten ? 

Directeur: Maar dat is juist de grote illusie, er is niets verworven. 
Er is niets verworven. 

Interviewer: Structureel is er toch wel qua aanbod... 
Directeur: Structureel, dat is iets anders, maar ik bedoel in menta-

liteit is er zeer weinig veranderd. 
Interviewer: Maar naar de buitenkant toe gaat men dan toch voor 

een stuk die gemeenschappelijkheid verlaten ? 
Directeur: Natuurlijk. 
Interviewer: Men gaat zich terug profileren meer als klassieke 

school, als technische school ? 
Directeur: Natuurlijk. Ik vind dat zo'n belachelijke zaak, zonder 

afbreuk te doen aan de idee van het VSO, pas op, daar 
gaat het in dit geval niet om, maar men blijft nu zeggen 
dat dat VSO is. Dat is geen VSO meer. Want VSO was 
nu specifiek dezelfde opleiding voor iedereen, van daar-
uit ging men zich kunnen ontwikkelen. Dat was dus die 
gemeenschappelijke vorming, waardevol, zeker en vast 
waardevol, en voor niemand een nadeel, zeker niet. 
Uiteindelijk kregen zij toch datgene wat zij - hoe zou ik 
dat noemen - kwalitatief aankonden. 	Maar ik vergelijk 
dat altijd met een polsstokspringer die een programma 
heeft dat hij vijf meter hoog moet springen, maar hij 
krijgt maar een stok van drie meter. 

In regio A is het Interscolair overleg gestart met een informatieverga-
dering op regionaal niveau, onder leiding van een nationale VSO-coër-
dinator van het NSKO . Op deze vergadering is afgesproken dat het 
overleg in eerste instantie in de scholengemeenschappen zou worden 
verdergezet, wat in verschillende scholengemeenschappen snel is 
gebeurd. Nochtans had op het moment dat de interviews werden 
afgenomen, enkel de scholengemeenschap waartoe school J behoort enig 
concreet resultaat bereikt. Een resultaat dat de idee tot herprofilering 
die in de meeste scholen leeft, bekrachtigt. De directeur van school 
J : 

( ...) in de scholengemeenschap zijn wij daarover akkoord hier, dat 
het groot pakket technologische opvoeding alleen in de technische 
scholen wordt aangeboden, en niet in ASO-scholen. Wij zullen als 
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tegenzet dan bv. ook geen mens- en natuurwetenschappen meer 
inrichten. Wij eisen bijna dat in het tweede jaar de industriële 
wetenschappen en de techniek-wetenschappen alleen in technische 
scholen worden aangeboden als doorstroming ( 	) 

Het volgende, lange interviewfragment met een directeur schetst een 
duidelijk beeld van de situatie en de verwachtingen in regio A, tijdens 
het tweede trimester van het schooljaar 86-87: 

Directeur: Wij hebben verleden week een vergadering achter de rug 
en daar zijn we het volgende overeengekomen: dat 
iedereen als directie nu in schoolgemeenschapsverband 
samenkomt om zijn angsten, dus vrij gevoelsmatig, zijn 
angsten, zijn verwachtingen, zijn vrees, zijn rancunes, 
zijn frustraties ., naar voor te schuiven, en in elke 
scholengemeenschap moet dat gebeuren. Dat wordt per 
scholengemeenschap verzameld, dan komt er per scholen-
gemeenschap één persoon bijeen in voorvergadering. En 
daar gaan we proberen een gesprek op gang te trekken 
rond deze eerste gegevens, die eerder gevoelsmatig zijn, 
of al heel concreet kunnen zijn, en dan gaan we op een 
studiedag, o. I v . een nationale coordinatrice, om te 
zeggen: "Kijk eens, wat zijn de dingen die hier op tafel 
komen". Over de formule waarin dat we dat gaan doen 
moeten we nog nadenken. Het zal niet onbelangrijk zijn, 
maar de bedoeling is om te exploreren en zo hebben we 
eigenlijk de vraag haarscherp op tafel gelegd: "Gaan wij 
nu de ombouw naar het eenheidstype vanuit principes en 
vanuit een afsprakenpakket doen of gaan we het liberaal 
spelen ?" ( . ) 	En dan zouden we het dus op het 
echelon van de inrichtende macht kunnen brengen en 
zeggen: "Voilà, de inrichtende macht neemt de beslis-
sing, steunt ons in de afspraakfilosofie of in de liberale 
filosofie", en dan zouden we als ze de afsprakenfilosofie 
aanpakken, verfijnde scenario's ontwikkelen rond de 
keuzes, de opties en de complementariteit van de scho-
len. 

interviewer: Binnen die groep zitten waarschijnlijk een aantal 
directies die minder VSO-minded zijn en een aantal 
directies die meer VSO-minded zijn, die wellicht die 
overstap vanuit een andere filosofie tegemoet zien. 
Denkt u dat er een kans bestaat dat er een eensge-
zindheid, een consensus groeit over hoe we het gaan 
doen ? 

Directeur: Ik schat de kans op basis van voorervaringen als heel 
beperkt. 

Interviewer: Gezien die verscheidenheid binnen de directies 
Directeur: Gelet op het feit dat er geen doctrinaire eensgezindheid 

bestaat, er is zeer veel heterogeniteit rond onderwijs-
kundige visie en denken in de praktijk. Maar op dit 

niveau was misschien nog wel iets te bereiken, maar dat 
wordt ontzettend doorkruist door cijfermateriaal. Mijn 
school gaat vooruit, mijn school gaat achteruit. Ik moet 
zoveel mensen reaffecteren . Als ik nu nog wat zak dan 
verlies ik die afdeling. En ik denk dat die cijfermatige 
gegevens tot waakzaamheid leiden. En ik twijfel eraan of 
de 	grotere 	scholen 	de 	feitelijke 	solidariteit 
zullen opbrengen om minder sterke scholen te onder-
steunen. Ik zou het persoonlijk graag gerealiseerd zien 
en zou ten persoonlijke titel eventueel in mijn school iets 
willen retoucheren of inperken of zo, maar mits sluitende 
akkoorden van andere sterkere scholen. Want je kan het 
voor uw school idealistisch spelen en zeggen: "Ja, gij 
moogt" , en je zet je eigen school op een lager echelon en 
die school komt dan toch niet van de grond, want die 
andere grote school blijft het hard spelen, dan zeg je: 
"Sorry, dat kunnen we niet doen". 

Hoe de eenheidsstructuur er ook zal uitzien (of er intussen uitziet) , 
het is duidelijk dat er in het schooljaar voor de verwachte veralge-
meende invoering - zelfs uitsluitend in het katholieke net - nog heel 
wat hindernissen moeten worden genomen bij de concrete vormgeving 
van het nationale voorstel op lokaal en regionaal vlak. Dat de een-
heidsstructuur een compromisoplossing is om de weerstand in type l-
en type I l-middens te minimaliseren, zal dit proces zeker niet verge-
makkelijken. Feit is dat ruim één schooljaar voor de toen geplande 
start met de eenheidsstructuur, de meeste scholen niet verder staan 
dan het zich informeren en het ontleden van de mogelijkheden om het 
studieaanbod in de eerste graad vorm, te geven. De vragen die de 
directeurs zich in die tijd stelden, zijn dus: "Wat houdt deze nieuwe 
structuur in 7" en "Wat kan dit voor onze school betekenen ?". 

§ 4. PATRONEN EN BETNVLOEDENDE FACTOREN VAN LOKAAL 
BELEID 

1. Beleidsinhoud  

In de analyse van de beleidsinhoud is een onderscheid gemaakt tussen 
de rationalisatie en de programmatie. De rationalisatie heeft betrek-
king op de beperking van het bestaande studieaanbod, de programma-
tie op de uitbreiding ervan. Zowel wat de rationalisatie als de pro-
grammatie betreft, was het mogelijk de twaalf scholen van het onder- 
zoek in twee groepen te verdelen 	Zo zijn er enerzijds de scholen die 
een rationalisatiebeleid hebben gevoerd ( scholen A en B) en de scholen 



die een non-rationa I isatiebeleid hebben gevoerd (alle andere scholen) , 
en anderzijds de scholen die een programmatiebeleid hebben gevoerd 
(scholen C, D, E, H, J en K) en de scholen die een non-program-
matiebeleid hebben gevoerd { scholen A, B, F, G, I en L) . Het onder-
scheid tussen de positieve en de negatieve variant van het beleid 
wordt hier in de eerste plaats bepaald door de concrete afbouw en 
uitbreiding van het onderwijsaanbod. Uitgaande van deze dubbele 
tweedeling kan een eenvoudig schema met vier velden worden gecon-
strueerd: 

Schema 19: Indeling van de scholen naar rationalisatie- en program-
matiebeleid in de periode 1980-87 

rationalisatie 	 non-rationalisatie 

programmatie 	 scholen C, D, E, H, 
J en K 

OPTIMALISATIE- 
	EX PANS IEBELEF D 

BELEID 

non-programmatie 	 scholen A en B 
	

scholen F, G, 1 en L 
A FBOUWBELEI D 
	

BEHOUDSBELE I D 

Het samen in beschouwing nemen van het (non-) rational isatiebeleid en 
het (non-)programmatiebeleid, resulteert in vier algemene patronen van 
lokaal beleid inzake het onderwijsaanbod. 	Het zijn algemene beleids- 
patronen omdat ze zowel de beperking van het studieaanbod, als de 
uitbreiding van het studieaanbod omvatten. Deze vier conceptuele 
patronen kunnen als volgt worden omschreven: 
Patroon I : Optima! isatiebeleid 	(rationalisatie/programmatie-beleid) . 

Dit beleid is gericht op een optimalisatie van het onder- 
wijsaanbod van de school. 	Zwakbevol kte richtingen (die 
eventueel in andere scholen in de omgeving worden inge-
richt en) die zeer zwaar op het urenpakket wegen, wor-
den afgebouwd. Nieuwe opties en leerjaren die het 
aanbod vervolledigen en verrijken worden opgericht. 
Dergelijk beleid zou daarenboven moeten gekenmerkt zijn 
door een schooloverstijgend denken en handelen. Patroon 
I is in geen enkele van de twaalf scholen vastgesteld.  

Patroon I1:Behoudsbeleid 	( non-rational isatie/non-programmatie-be- 
leid ) . 	Dit beleid is het tegenovergestelde van het opti- 
ma' isatiebeleid. 	De scholen die dergelijk beleid voeren 
trachten vooral het studieaanbod te behouden zoals het 
is. Het afbouwen van opties en/of leerjaren wordt ten 
koste van alles vermeden en de uitbreiding van het 
studieaanbod is geen prioriteit in het schoolbeleid. De 
scholen F, G, 1 en L hebben in de periode 1980-87 derge-
lijk beleid gevoerd. 

Patroon fl I : Expansiebeleid 	( non-rationa I isatie/programmatie-beleid) . 
Dit beleid wordt gekenmerkt door een uitbreiding van het 
studieaanbod. De oprichting van nieuwe opties en leer-
jaren is een belangrijk beleidsdoel, dat ook wordt gerea-
liseerd. Bestaande opties of leerjaren worden slechts 
afgebouwd als er zich geen leerlingen meer aanbieden. 
De scholen C, D, E, H, J en K hebben tussen 1980-87 
een expansief beleid gevoerd. 

Patroon IV: Afbouwbeleid (rationalisatie/non-programmatiebeleid). Dit 
beleid is de tegenhanger van het expansiebeleid. Het 
resulteert in de afbouw van een belangrijk deel 
van het studieaanbod. Dit kan het gevolg zijn van een 
doelbewuste ingreep. De afbouw kan ook het resultaat 
zijn van een door onmacht of onwil getekende afwachtende 
houding. Dergelijk beleid streeft geen uitbreiding van 
het studieaanbod na of kan dit niet realiseren. De scho-
len A en B hebben dit beleidspatroon vertoond in de 
jaren 1980-87. 

Zoals reeds gezegd, is patroon 1 in geen enkele school van het onder-
zoek vastgesteld. Op grond van het onderzoek kan overigens worden 
vermoed dat ook buiten het onderzoek weinig scholen een optimalisatie-
beleid voeren. Dit kan eenvoudig worden verklaard. Een optimalisa-
tiebeleid impliceert een rationalisatiebeleid . Nu is gebleken dat scholen 
uit eigen beweging vermijden hun studieaanbod te rationaliseren. Ze 
wachten in de regel tot ze door een daling van het leerlingenaantal 
onder grote druk komen te staan. Het spreekt voor zich dat in een 
dergelijke context een programmatiebeleid nagenoeg onmogelijk is. Bij 
een daling van de schoolbevolking lijkt een rationalisatie/programmatie-
beleid dus vrijwel uitgesloten. Omgekeerd hebben scholen die een 
programmatiebeleid voeren minstens een vrij stabiele schoolbevolking. 
Het is weinig waarschijnlijk dat deze scholen hun studieaanbod zullen 
saneren, aangezien het behoud van het studieaanbod in alle scholen 
een absolute prioriteit is. 	Bij een stabiele schoolbevolking of een 
toename van het leerlingenaantal moet er dus evenmin een optimalisatie-
beleid warden verwacht. 

2. Besluitvorming  

In de eerste plaats moet herhaald worden dat de besluitvorming om-
trent rationalisatie en programmatie zich geenszins beperkt tot het 
niveau van de scholen. Zowel in het rijks- als in het katholieke net is 
een procedure van kracht, die het overleg tussen de scholen oplegt en 
regelt. Niettegenstaande de grote verschillen tussen beide formele 
procedures, vertoont de concrete besluitvorming in het rijksonderwijs 
en het katholiek onderwijs grote gelijkenissen. Ze verloopt grosso 
modo in drie stappen. In eerste instantie worden in de scholen voor- 
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stellen ontwikkeld. Over deze voorstellen wordt vervolgens in een 
interscolair orgaan overleg gepleegd en een advies geformuleerd. In 
het rijksonderwijs gebeurt dit in de bestuursraad van de scholenge-
meenschap. In het katholiek onderwijs heeft dit plaats in de schoot 
van de RCC, waar de directeurs een sterk bepalende rol spelen. In 
feite wordt dus in beide netten het interscolair overleg bijna gemono-
poliseerd door de directeurs. De bestuursraad en de RCC hebben wel 
een verschillende bevoegdheid: het advies van de RCC is nooit bin-
dend, terwijl de bestuursraad een bindend negatief advies kan uit-
spreken (indien niet alle directeurs het voorstel van een school onder-
schrijven). Tenslotte wordt in een centraal orgaan over de aanvragen 
beslist. 	In het rijksonderwijs beslist de Minister, na consultatie van 
de administratieve dienst bevoegd voor het rijkssecundair onderwijs. 
In het katholiek onderwijs beslist de DPCC op advies van de RCC en 
het NSKO (waarna nog de officiële beslissing van de Minister moet 
volgen). Het zijn deze centrale organen die uiteindelijk verantwoor-
delijk zijn voor de storende programmaties die in de rijks- en de 
katholieke scholengemeenschappen zijn vastgesteld. Dit gegeven doet 
uiteraard vragen rijzen over de werkelijke criteria die bij het nemen 
van de eindbeslissingen worden gehanteerd. Wat het rijksonderwijs 
betreft, bestaat er geen officieel document met andere dan de wette-
lijke programmatievoorwaarden. Het is niet eens zeker dat er bijko-
mende (expliciete) criteria gehanteerd worden door de Dienst Rijkson-
derwijs of de Minister. Wat het katholiek onderwijs betreft, is het 
duidelijk dat de planningscriteria die het NSKO, de RVIMKO en de 
Verbonden hebben opgesteld door de onderzochte DPCC (en de Dienst 
voor Statistiek en Planning van het NSKO) niet consequent worden 
toegepast. 
Niettegenstaande de besluitvorming in het rijks- en het katholiek 
onderwijs in grote lijnen vergelijkbaar is, verloopt de uitwerking van  
de voorstellen in de scholen (de eerste fase) opvallend verschillend in 
beide netten. 	In de rijksscholen is het zoeken naar en het uitwerken 
van rationalisatie- en programmatievoorstellen in de eerste plaats (en 
vaak uitsluitend) de taak van het inrichtingshoofd. 	In de katholieke 

scholen daarentegen wordt deze opdracht uitgevoerd door de directie 
én de coordinatoren. Daarenboven is er meer overleg tussen deze 
groep enerzijds en de inrichtende macht en het lerarenkorps ander-
zijds. Beide laatste spelen evenwel in de meeste gevallen geen be-
slissende rol. Het lerarenkorps heeft in de regel een ondersteunende 
functie, terwijl de inrichtende macht meestal een bevestigende functie 
heeft. Wat de rijksscholen betreft, dient opgemerkt te worden dat de 
directeur van school C zijn programmatie-opdracht ruimer opvat dan 
zijn collega's van de andere rijksscholen, aangezien hij systematisch de 
beslissende instanties tracht te beïnvloeden. Ook school J neemt een 
enigszins bijzondere positie in binnen de katholieke scholen. 	In deze 

school verloopt de besluitvorming meer gestructureerd, met een grotere 
inspraak van verschillende organen, zoals het directiecomité en de 
lerarenraad (die tevens als ondernemingsraad fungeert). 

3. Beinvloedende factoren 

In de twee vorige punten is een beeld geschetst van het concreet 
gevoerde rationalisatie- en programmatiebeleid en is getracht dit beleid 
te herleiden tot een beperkt aantal patronen, zowel wat de beleidsin-
houd als de besluitvorming betreft. Het zou nochtans verkeerd zijn te 
denken dat elke school onafhankelijk en in alle vrijheid kan beslissen 
welk beleid het t.a.v. zijn studieaanbod zal voeren. Dit betekent niet 
dat er lokaal helemaal geen eigen richting en inhoud aan het beleid kan 
gegeven worden, maar wel dat heel wat structurele factoren dit beleid 
beïnvloeden. Eerder in dit hoofdstuk is reeds herhaaldelijk op de 
invloed van deze factoren gewezen. We beperken ons hier tot de 
bondige bespreking van zes structurele gegevenheden: de wetgeving 
en reglementering, de onderwijsvorm, het net, het onderwijstype, de 
denataliteit en de geografische ligging van de school. De eerste drie 
factoren zijn duidelijk veel meer bepalend voor het lokaal beleid, en 
zullen ook ruimere aandacht krijgen. 
De wetgeving en reglementering hebben een verregaande invloed op 
het rationalisatie- en programmatiebeleid, eerst en vooral omdat zij 
bepalend zijn voor de beleidsruimte. Deze is, ook wat de rationalisatie 
en programmatie van opties en leerjaren betreft, sterk uitgebreid door 
wetswijzigingen: zowel de behoudsnormen als de Remwetbepalingen zijn 
afgeschaft. Om een wildgroei (zo veel mogelijk) te voorkomen, zijn 
evenwel onmiddellijk strenge programmatievoorwaarden gesteld. De 
nationale beleidsorganen van het katholiek onderwijs hebben hieraan 
nog een heel pakket eigen planningscriteria toegevoegd. De beleids-
ruimte inzake de rationalisatie is recent weer ingeperkt door de bespa-
ringen op het aantal uren-leerkracht. De besluitvorming is eerder 
door netgebonden reglementering dan door wetten bepaald. De wette-
lijke en reglementaire beschikkingen vormen echter niet alleen het 
kader waarbinnen er lokaal een beleid kan gevoerd worden, ze beïn-
vloeden ook het beleid zelf. Hierbij kan gedacht worden aan het effect 
van de verlenging van de leerplicht en aan de grotere voorzichtigheid 
in het programmatiebeleid door de besparingsmaatregelen. 
De tweede sterk determinerende factor is de onderwijsvorm. Het feit 
of een school een ASO- dan wel een TSO/BSO-school is, blijkt van 
bijna doorslaggevende betekenis te zijn voor de aard van het gevoerde 
rationalisatie- en programmatiebeleid. Alle ASO-scholen hebben een 
behoudsbeleid gevoerd, terwijl alle TSO/BSO-scholen (inclusief school 
C, een polyvalente school met heel wat technische en beroepsrich-
tingen) een expansiebeleid hebben gevoerd. Schema 16 maakt tevens 
duidelijk dat de technische en beroepsscholen op meer uiteenlopende 
wijze hebben geprogrammeerd dan de ASO-scholen. Enkel in deze 
scholen heeft de programmatie tot een verlenging en verfijning van het 
studieaanbod geleid. Dit is bijna voor de hand liggend omdat enkel de 
TSO/ 8SO-scholen zich konden en moesten aanpassen aan de gewijzigde 
leerplichtwetgeving en omdat het potentiële ' onderwijsaanbod in de 
tweede en derde graad van het TSO en BSO zeer groot en gediversi-
fieerd is. Schema 17 bevestigt tenslotte nogmaals dat de scholen met 
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technische en beroepsrichtingen hun studieaanbod het meest hebben 
uitgebreid. Binnen deze categorie zijn de nijverheidsscholen het meest 
actief, vooral qua omvang van de programmatie maar ook qua vormen 
van programmatie. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat het 
(potentiële) studieaanbod van de nijverheidsscholen het meest omvang-
rijk en vertakt is. Naast deze zeer grote impact van de onderwijsvorm 
op het algemene beleidspatroon, kan nog gewezen worden op twee 
specifieke kenmerken van de programmatie in de TSO/BSO-scholen: ten 
eerste moeten deze scholen inspelen op signalen van de bedrijfswereld 
en de arbeidsmarkt, omdat een aantal richtingen een beroepsvoorberei-
dende functie hebben; ten tweede vereist de programmatie in deze 
scholen meestal belangrijke investeringen, wat een bijkomend risico met 
zich meebrengt. 
De derde factor met een verregaande invloed op het rationalisatie- en 
programmatiebeleid is het onderwijsnet. In tegenstelling tot de onder-
wijsvorm, die een bepalende invloed uitoefent op het beleid in de 
driegradige scholen en de bovenbouwscholen (van beide netten), blijkt 
het beleid van de rijksmiddenscholen sterk bepaald te worden door het 
structurele gegeven tot het rijksnet te behoren, ln de analyse van de 
rationalisatie en programmatie in de scholengemeenschappen kon immers 
worden vastgesteld dat de zeven rijksmiddenscholen (van de vier 
betrokken scholengemeenschappen) een afbouwbeleid hebben gevoerd. 
In de scholen A en B is dit het gevolg van een terugloop van de 
schoolbevolking. Deze problematiek wordt in hoofdstuk 8 behandeld. 
Dit afbouwbeleid is in de katholieke middenscholen niet vastgesteld. 
Het betreft echter slechts een zeer klein aantal scholen. Hiernaast 
kan nogmaals gewezen worden op de verschillende startposities van de 
rijksscholen en de katholieke scholen bij de opheffing van de Remwet. 
In het rijksnet hebben tussen 1975 en 1980, na de algemene invoering 
van het VSO, reeds vele en belangrijke structuurwijzigingen plaatsge- 
had. 	In de meeste katholieke scholen, die naar het type I zijn over- 
gestapt, zijn deze wijzigingen hoofdzakelijk na 1980 gebeurd. Belang-
rijker dan de invloed van de factor onderwijsnet op de beleidsinhoud, 
is de grote impact ervan op de besluitvorming. Niettegenstaande het 
proces in zijn drie fasen een aantal parallellen vertoont, verloopt de 
besluitvorming binnen elk van de fasen sterk verschillend in het rijks-
en het katholieke net. Dit is het gevolg van de procedure die in elk 
van de netten is opgelegd. Uiteraard betekenen deze procedures een 
inperking van de vrijheid van de individuele scholen. Ze openen en 
effenen evenwel de weg naar een interscolair beleid. Dit brengt een 
zeer belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid voor de directies met 
zich mee. Immers, de beslissende instanties verkiezen niet te oordelen 
over de voorstellen van elke school afzonderlijk, maar willen ter dege 
met een regionaal advies rekening houden. Over hoe de scholen intern 
hun voorstellen moeten uitwerken, blijven de procedures zeer vaag. 
Ook de wijze waarop deze beleidsruimte wordt ingevuld, blijkt sterk 
door het onderwijsnet bepaald te zijn. 
Naast de wetgeving en reglementering, de onderwijsvorm van het net, 
moeten nog een drietal minder belangrijke factoren vermeld worden. 
Ten eerste de denataliteit, die ongeveer hetzelfde effect heeft als de 

 

besparingsmaatregelen, aangezien beide aan elkaar zijn gekoppeld: 
rationalisatie wordt in vrij veel scholen moeilijk of niet meer te ver-
mijden en programmatie wordt moeilijker en riskanter. Ook de ligging 
van de school speelt een rol, voornamelijk in de interscolaire besluit-
vorming van het katholiek onderwijs. De verschillen in de besluitvor-
ming tussen regio E en regio A van het onderzoek illustreren dit. 
Ten derde moet ook het onderwijstype als beinvloedende factor worden 
vermeld, niettegenstaande het in de scholen van het onderzoek geen 
rol heeft gespeeld aangezien ze allen tot het type 1 behoren. Toch 
mag niet uit het oog worden verloren dat type I i-scholen nagenoeg niet 
kunnen programmeren. De type 1-scholen kunnen dit wel, wat de 
meeste ook hebben gedaan. Een aantal scholen die op deze wijze een 
meer vertakt studieaanbod hebben uitgebouwd, hebben nu door de 
denataliteit en de besparingen op het urenpakket problemen om alle 
studierichtingen in stand te houden. 
De beinvloeding van het lokaal rationalisatie- en programmatiebeleid is 
dus zeer groot en kan in essentie tot drie koppels worden herleid: 1) 
beleidsruimte en wetgeving/reglementering, 2) beleidsinhoud en onder-
wijsvorm, 3) besluitvorming en onderwijsnet. Betekent dit nu dat er 
in de scholen geen eigen beleid gevoerd wordt of kan gevoerd worden 
? Neen, maar rekening houdende met de grenzen van de beleidsruimte 
en de determinatie van het concreet gevoerde beleid, is de reële lokale 
beslissingsruimte wel erg beperkt. Maar ze bestaat, wat o.m. wordt 
bevestigd door het drastische rationalisatieplan van school A en de 
zeer gestructureerde besluitvorming in school J. Het rationalisatie- en 
programmatiebeleid vertoont echter ook een zeer belangrijke inter-
scolaire dimensie. En het is vooral op dit vlak dat dit beleid een 
eigen gelaat zou moeten krijgen. 

Noten bij hoofdstuk 4 "Rationalisatie en programmatieu  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

         

         

       

(1) Met leerjaren en opties worden bedoeld, in de eerste graad: het 
eerste leerjaar B, de opties van het tweede gemeenschappelijk 
leerjaar en de beroepenvelden van het beroepsvoorbereidend jaar; 
in de tweede en derde graad: de algemene en bijzondere opties, de 
vijfde en zevende specialisatie- en vervolmakingsjaren en het 
heroriënteringsjaar (dus niet de complementaire opties en activi-
teiten). 

(2) Een studierichting bestaat uit enerzijds de gemeenschappelijke 
vorming en anderzijds het fundamenteel gedeelte (in de tweede en 
derde graad). 

(3) De scholenraad bestaat uit de inrichtingshoofden, de internaatsbe-
heerder, de adviseur-directeur van het rijks-PMS-centrum (of zijn 
afgevaardigde), de afgevaardigden van het onderwijzend, parame-
disch en opvoedend hulppersoneel, de afgevaardigden van het 
administratief, het meesters-, vak- en dienstpersoneel, en de 
afgevaardigden van de leerlingen, de ouders, de vriendenkringen 
en/of de oudleerlingenbonden. 

(4) Later werd de invoering van het eenheidstype uitgesteld tot 1 
september 1989. 
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HOOFDSTUK 5 
KLASSERAADACTIVIM TEN 

Lange tijd hadden alle leerkrachten in het VSO wekelijks één of zelfs 
twee bezoldigde uren "klasseraad" in hun lesopdracht. In hoofdstuk 2 
over de aanwending van het urenpakket, is evenwel gebleken dat de 
situatie na 1985 grondig is veranderd. De bezoldiging van de "klasse-
raden" is in veel scholen afgeschaft. 
Deze uren mogen aan verschillende activiteiten worden besteed. Ze 
dienen evenwel in de eerste plaats om de vorderingen van de leer-
lingen te bespreken met het oog op begeleiding en evaluatie. De 
reglementering voorziet ook de mogelijkheid om de volgende activiteiten 
te organiseren: remediëring van de leerlingen (b.v. inhaallessen of 
persoonlijke gesprekken met leerlingen), vakvergaderingen, het admi-
nistratief verwerken van observatie- en evaluatiegegevens, gesprekken 
met ouders en het verstrekken van informatie over het verloop van het 
vernieuwingsproces binnen de eigen school. 
De meeste scholen hebben jarenlang van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Dit heeft voor gevolg dat er een concept van "klasseraden" 
is gegroeid, dat veel ruimer is dan de bespreking van de leerlingen. 
Wanneer directies en coordinatoren over klasseraden spreken, dan 
hebben ze het meestal over een reeks verschillende activiteiten. De 
term "klasseraadactiviteiten" zal verder in dit hoofdstuk gebruikt 
worden als verzamelnaam voor deze activiteiten. 
"Klasseraad" betekent strikt genomen het college van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel dat belast is met de vorming en de evaluatie 
van een bepaalde groep leerlingen. Het begrip zal verder in deze 
betekenis worden gebruikt. De delibererende klasseraad, die zich op 
het einde van het schooljaar o.m. uitspreekt over de oriënteringsat-
testen, wordt in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. Hij wordt 
wel in het volgende hoofdstuk over de oriëntatie en evaluatie van de 
leerlingen behandeld. Dit ligt voor de hand omdat de delibererende 
klasseraad, door zijn bevoegdheid, het sluitstuk vormt van het proces 
van oriënteren en evalueren dat zich over het ganse schooljaar uit-
spreidt. 
De vragen die we ons hier stellen zijn: wat omvat de noemer "klasse-
raadactiviteiten" ? 	Hoe worden deze activiteiten georganiseerd ? 
Welke inhoud wordt eraan gegeven ? Wat zijn de verschillen tussen de 
bezoldigde en de niet bezoldigde klasseraadactiviteiten ? Wie zijn de 
belangrijkste actoren bij de organisatie en de uitvoering van deze 
activiteiten 
Zoals de voorgaande hoofdstukken, wordt ook dit hoofdstuk afgesloten 
met een bespreking van enkele meer algemene patronen en van de 
beïnvloedende factoren van het beleid inzake klasseraadactiviteiten. 
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§ 1 . ORGANISATIE EN INHOUD VAN DE KLASSERAADACTIVITEITEN 

In vier ( katholieke) scholen ( F , G, H en K) warden alle leerkrachten 
die minstens een hal ftijdse betrekking in de school hebben, wekelijks 
één uur bezoldigd om aan klasseraadactiviteiten deel te nemen. Een 
verificateur controleert of deze uren ook werkelijk worden gepresteerd. 
In de andere scholen zijn de klasseraadactiviteiten niet meer bezoldigd. 
Van deze groep is enkel in school A het aantal klasseraadactiviteiten 
niet gereduceerd. Hier moeten de leerkrachten gemiddeld nog een uur 
per week aan activiteiten deelnemen. 	In de overige scholen schommelt 
dit tussen een paar uur per maand en een paar uur per trimester. De 
aanwezigheid van de leerkrachten is in al deze scholen verplicht en 
wordt overal min of meer systematisch gecontroleerd. Toch is in twee 
scholen (E en J) door een g raadco6rd i nator opgemerkt dat niet alle 
leerkrachten zich hiernaar schikken. In een beperkt aantal scholen 
wordt door de directeur ook controle uitgeoefend op de werking van 
de klasseraadactiviteiten. Dit kan rechtstreeks gebeuren via een 
aanwezigheidspolitiek of onrechtstreeks via documenten (verslagen, 
leed ingenfiches , ...) enerzijds of via gesprekken met leerkrachten of 
coordinatoren anderzijds. 

genomen zijn deze activiteiten niet toegelaten. Wellicht worden ze door 
de verificatie geïnterpreteerd als het verstrekken van informatie over 
de implementatie van het VS0 . 

Schema 20 biedt een overzicht van de klasseraadactiviteiten die in de 
scholen worden georganiseerd. Het geeft enkel aan welke activiteiten 
voorkomen, niet hoe frequent ze worden georganiseerd. 

Schema 20: Aanbod van klasseraadactiviteiten 

Scholen 
Klasseraadactiviteiten 

	
A BCD 	EFGHI J K L 

begeleidende klasseraad 
	

X X 
	

X X X X X X X 
evaluerende klasseraad 

	
X X X 	X X X X X X X X 

oudercon tact 
	

X X 
	

X X X X X X X X 
vakwerkgroepen 
	

X X 	X X X X X 
thematische klasseraad 

	
x 
	

X 
personeelsvergadering 	 X X 

	
X 	X X X 

bijscholing 	 X 

* -: geen gegevens 

1. Wat zijn klasseraadactiviteiten ?  

De vragen die hier worden beantwoord zijn: welke activiteiten beschou-
wen directeurs en coordinatoren als behorend tot het domein van de 
klasseraden ? En wat houden deze activiteiten in ? De antwoorden op 
deze vragen zijn zeer verscheiden. Het is ook niet altijd duidelijk wat 
het niet vermelden van een bepaalde activiteit in sommige scholen 
betekent. Beschouwen de geïnterviewden deze activiteit als niet tot de 
sfeer van de klasseraden behorend ? Of bestaat de activiteit werkelijk 
niet ? Globaal genomen is de situatie in de scholen echter vrij duide-
lijk te schetsen. Zeker is dat er in de scholen een grote variëteit aan 
klasseraadactiviteiten bestaat en dat ze zowel naar benaming, frequentie 
en inhoudelijke opvulling sterk verschillen van school tot school. 
Veralgemenend kunnen zeven categorieën worden onderscheiden: bege-
leidende klasseraden, evaluerende klasseraden, oudercontacten, vak-
werkgroepen, thematische klasseraden, personeelsvergaderingen en 
bijscholing. 	Het is opmerkelijk dat inhaal lessen niet als klasseraadac- 
tiviteiten worden beschouwd, noch in het geval ze bezoldigd zijn, noch 
in het geval ze op vrijwillige basis gebeuren. Evenmin blijkt de 
klasseraad benut te worden om observatie- of evaluatiegegevens admi-
nistratief te verwerken. Daarentegen worden in twee scholen perso-
neelsvergaderingen en algemene klasseraden rond een bepaald thema 
georganiseerd op rekening van het bezoldigd uur klasseraad. Eén 
school benut dit uur ook voor bijscholing van leerkrachten. Strikt 

2. Centrale activiteiten: begeleidende en evaluerende klasseraden, 
oudercontacten en vakwerkgroepen  

De meeste scholen organiseren begeleidende klasseraden. Op deze 
klasseraden worden in de eerste plaats de leerlingen besproken. 
Meestal beperkt de bespreking zich tot de probleemleerlingen. Ze kan 
zowel betrekking hebben op de leervorderingen als op de attitudes van 
de leerlingen. Er wordt zoveel mogelijk getracht tot afspraken omtrent 
remediëring te komen en de resultaten ervan in volgende vergade-
ringen op te volgen. Naast de bespreking van leerlingen komen nog 
verschillende andere activiteiten voor. De belangrijkste zijn: voorbe-
reiden van een evaluatie of een evaluerende klasseraad, voorbereiden 
van een ouderavond, bespreken van een probleemklas en van de 
discipline, orde of stiptheid in de school. De begeleidende klasseraden 
komen verder nog uitgebreid aan bod. 
De evaluerende klasseraden hebben meestal plaats na de grote toetsen-
beurten, rond de kerstvakantie en/of de paasvakantie. Deze klasse-
raden beperken zich tot de bespreking en de beoordeling van de 
resultaten van de leerlingen op de toetsen. Alle directeurs en ook de 
graadcoördinatoren van de katholieke scholen benadrukken dat de 
evaluaties toekomstgericht moeten zijn. Dit komt vooral tot uiting in 
het belang dat aan de remediërende functie ván de evaluerende klasse-
raden wordt gehecht. Een graadcairdinator drukt het als volgt uit: 
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( 	) Dus constateren wat er in de loop van het trimester ge- 
beurd is, hoe iets ontwikkeld is. En tegelijkertijd op zoek gaan 
naar middelen om te remediëren waar het nodig is, aan te moedi-
gen, te activeren, noem maar op. Wij vragen dus, om zeker te 
zijn dat de mensen dat ter harte zouden nemen, waar ik niet aan 
twijfel trouwens, om, als het kan, heel exact en concreet te 
formuleren wat zij aan probleemgevallen kunnen , willen en zullen 
doen. Ik denk trouwens dat dat vanzelfsprekend is dat je dat bij 
een evaluatie doet. Alleen is het zo dat je niet altijd dezelfde 
hulpmiddelen kunt gebruiken. In de eerste graad kun je een 
beroep doen op inhaallessen. Die zijn er dus nog altijd, welis-
waar minder dan vroeger, maar kom. Maar naargelang je verder 
gaat kun je niet zomaar inhaal lessen blijven organiseren. Er zijn 
goddank nog altijd heel veel mensen die zomaar bereid zijn om 
leerlingen met noden ook eens eventjes buiten de lessen op te 
vangen. Maar wij vragen dat de mensen zich op de allereerste 
plaats zelf in hun vak en binnen hun werking zouden bezinnen 
over mogelijkheden tot remediëren. 

n een viertal scholen (E, F, G en H) wordt naast de remediërende 
functie, ook gewezen op de oriënterende functie van de evaluerende 
klasseraad. Dit betekent enerzijds dat de leerkrachten zich op deze 
klasseraden reeds een eerste beeld trachten te vormen van de moge-
lijke oriënteringsattesten en -adviezen, waarover op het einde van het 
schooljaar moet worden beslist. Anderzijds kunnen voorstellen tot 
heroriëntering van sommige leerlingen worden geformuleerd. Dit kan 
enkel op de evaluerende klasseraad op het einde van het eerste tri-
mester, aangezien wijzigingen van studierichting slechts tot 15 januari 
mogelijk zijn. Een directeur: 

( 	) De bedoeling is dat wij nogal wat tijd besteden om bepaalde 
leerlingen, waarvan wij vermoeden dat ze misschien verkeerd 
gekozen hebben of misschien een verkeerde richting zijn uitge-
gaan, dat wij die Leerlingen nog op een ander spoor kunnen 
zetten ( 	) Zo proberen wij hier en daar wat koerswijzigingen 
aan te brengen, en dat lukt meestal ( 	) Behalve wanneer het 
gaat om van school te veranderen. Op de 135 leerlingen van het 
derde jaar, dacht ik, dat ik toch een twintigtal kandidaten had, 
waar iets moest mee gebeuren, daarvan is er maar één meisje dat 
veranderd is van school ( ...) omdat het dus helemaal niet ging. 
Maar er zijn nog andere waar het ook helemaal niet gaat en die 
dus ook faliekant de dieperik zullen ingaan, maar die dus niet 
willen veranderen van school of van richting zelfs ( 	) Pas op, 
dat is een hele inspanning onder de kerstvakantie, 20 mensen 
ontvangen. En je moet je afspraken maken enzo. Maar wij slagen 
er toch wel in om, ja, daar zijn er toch wel een stuk of acht, 
denk ik, die veranderd zijn. 

Uit deze uitspraak mag niet warden afgeleid dat ook in de andere 
scholen die de oriënteringsfunctie van de evaluerende klasseraad 

beklemtonen, effectief veel leerlingen geheroriënteerd worden. Welis-
waar worden op de klasseraad geregeld voorstellen in die zin geformu-
leerd, maar het aantal leerlingen dat feitelijk van richting of van 
school verandert, zal eerder gering zijn. Eén van de redenen hier-
voor is de weerstand bij de ouders waarop dergelijke voorstellen vaak 
stuiten. De volgende uitspraak van een directeur illustreert de rela-
tieve machteloosheid. van de directie in dit verband. Op de vraag of 
heroriënteringen vooral in het eerste of in het tweede jaar voorkomen, 
antwoordt hij: 

In het tweede jaar vooral. 	In het eerste jaar gebeurt dat ook, 
maar heel zelden. Maar het zou kunnen dat men naar de B-klas 
stuurt. Zo hadden wij twee kandidaten. De ouders hebben dat 
geweigerd. 	Spijtig ( . 	) 	Dat is wettelijk, zij moeten een for- 
mulier invullen en handtekenen. Zij moeten ook verklaren dat zij 
akkoord zijn, enzovoort. En zij weigeren dat. Dat is natuurlijk 
hun recht, maar het is spijtig. 

In verschillende interviews is opgemerkt dat evaluerende klasseraden 
zeer tijdrovend zijn. Dit blijkt, vooral in de scholen die de oriën-
tering van de leerlingen centraal stellen, problematisch te zijn. Zo 
hebben de scholen F en H de. tijd die aan evaluerende klasseraden 
wordt besteed, gehalveerd. in de scholen E en G kunnen slechts voor 
twee leerjaren evaluerende klasseraden worden georganiseerd ( respec-
tievelijk voor de eerste en de tweede graad) . 
De oudercontacten komen, naast de evaluerende klasseraden, in alle 
scholen voor. Beide hangen overigens samen met de grote toetsen. 
Het is blijkbaar de gewoonte dat de ouders naar de school worden 
uitgenodigd om de rapporten met de leerkrachten te bespreken. 

3. Vakwerkgroepen  

Een vierde categorie is de vakwerkgroepen. Deze groepen bestaan uit 
leerkrachten die hetzelfde vak geven of tot dezelfde vakkengroep 
behoren. De vakwerkgroepen waren niet als onderwerp in de inter- 
views voorzien. 	[n de katholieke scholen zijn ze door de directies of 
coërdinatoren ter sprake gebracht in de bevraging over de klasseraad-
activiteiten. In de rijksscholen is dit niet het geval. Hieruit kan 
evenwel niet worden besloten dat er hier geen vakwerkgroepen be-
staan. Het is immers mogelijk dat de inrichtingshoofden van de rijks-
scholen de vakwerking helemaal los van de klasseraadwerking in ruime 
zin percipiëren. Het feit dat de vakwerkgroepen nergens worden 
vernoemd, doet evenwel vermoeden - gezien het open en diepgaand 
karakter van de bevraging - dat ze als minder belangrijk worden 
beschouwd. 
In de katholieke scholen zijn de vakwerkgroepen wel belangrijk. Enkel 
in school G worden ze niet systematisch georganiseerd. In deze school 
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kunnen leerkrachten van eenzelfde vakgebied samen vergaderen op de 
momenten dat er een klasseraad doorgaat. In de andere scholen 
worden de vakwerkgroepen vooraf gepland. Ze blijken in de meeste 
scholen rond drie centrale thema's te zijn opgebouwd: de leerstof, het 
handboek en de evaluatie. Ten eerste wordt in de vakwerkgroepen 
vaak over de leerstof van het vak gesproken. Nieuwe leerplannen 
worden voorgesteld en besproken. De inhoud die in de verschillende 
leerjaren moet worden behandeld, wordt afgebakend. Er wordt gezocht 
naar nieuwe onderwerpen, de leerstof wordt geactualiseerd. Het 
tweede thema, de keuze van een handboek, blijkt een belangrijk maar 
moeilijk punt te zijn. Dit geldt wellicht nog meer voor het thema 
"evaluatie". In heel wat scholen wordt getracht in de vakwerkgroepen 
gemeenschappelijke toetsen te ontwikkelen en gezamenlijk de normen te 
bepalen. Het werken met en het omschrijven van de basisdoelstel-
lingen, blijkt hierbij vaak centraal te (hebben) gestaan. Andere 
onderwerpen die in vakwerkgroepen aan bod komen, zijn: didactische 
werkvormen, uitrusting van lokalen, programmatie, informatie over het 
vakgebied of over een gevolgde bijscholing. 
In de eerste jaren van de uitbouw van het VSO, zijn er in verschil-
lende scholengemeenschappen schooloverstijgende vakwerkgroepen 
georganiseerd. Deze blijken evenwel om verschillende redenen vrij 
snel te zijn opgedoekt. De belangrijkste reden is de geringe openheid 
van de scholen. We laten respectievelijk een graadcoördinator en een 
directeur aan het woord: 

(...) Wij hebben in onze school mensen, studierichtingen en zelfs 
werkwijzen leren kennen, die wij vroeger niet kenden of waar we 
in ieder geval geen contact mee hadden (...) Maar op het gebied 
van contacten tussen leraars in vakgroepen bijvoorbeeld, is dat 
vrij vlug weer uiteengevallen. En dat is te betreuren, maar het 
heeft duidelijke oorzaken hoor. Ik ga er maar eentje noemen, 
zonder de schuldvinger te willen wijzen, maar een duidelijk ge-
brek aan openheid bij collega's allerhande in het samen benaderen 
van vakken en toetsen. Want iedere school voelde zich een beetje 
op de vingers gekeken, een beetje bedreigd, een beetje prijs 
moeten geven van zijn eigen identiteit en zijn eigen geheimpjes. 
Maar het heeft een blik geopend op wat er nog bestaat buiten ons 
natuurlijk, en dat is wel positief (...) 

(,..) Dat is misschien wel goed om te starten met al die nieuwe 
principes (regionale vakvergaderingen), maar we hebben vlug 
ingezien dat ook weer de kleinere scholen gewoon hier kwamen 
luisteren. Terwijl de leerkrachten van hier zeiden: "Ja, maar wij 
met onze vakgroep, die komen hier maar gewoon onze lesvoorbe-
reidingen halen". Zie je. Ik heb de indruk dat een grotere 
school er altijd beter uitkomt wat dat betreft (...) 

4. Nevenactiviteiten: thematische klasseraden, personeelsvergaderingen  
en bijscholing  

In twee scholen (C en K) worden thematische klasseraden georgani-
seerd. Hiermee worden klasseraden bedoeld die uitsluitend aan de 
bespreking van één bepaald onderwerp zijn gewijd. De thema's die in 
deze klasseraden aan bod komen zijn zeer verscheiden. Slechts één 
thema is gemeenschappelijk: het evaluatiesysteem, met hieraan gekop-
peld de rapportering. Andere onderwerpen zijn: de uitreiking van het 
bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs, het 
optimaal gebruik van de lestijd, de begeleiding van niet-geslaagde 
leerlingen (school C); het projectwerk, het project "leren leren", het 
opvoedingsproject (schaal K). Het gegeven dat slechts twee scholen 
afzonderlijke thematische klasseraden organiseren, sluit niet uit dat 
sommige van deze (of andere) onderwerpen ook in andere scholen 
worden besproken. Dit geldt zeker voor het evaluatiesysteem, dat in 
tal van scholen (zeker in de scholen B, E, G en 1) een belangrijk 
discussiepunt is geweest. De discussies in deze scholen verlopen 
echter minder gepland en systematisch. Het zijn meestal agendapunten 
van de begeleidende klasseraden. 
In ruim de helft van de scholen worden ook personeelsvergaderingen  
als een soort klasseraad beschouwd. In drie rijksscholen (A, B en C) 
gaat aan elke begeleidende klasseraad (één à twee per maand) een 
korte informatieve vergadering vooraf. Dit is één van de weinige 
momenten waarop alle leerkrachten op school aanwezig zijn. De direc-
tie maakt er dan ook gebruik van om dringende zaken mee te delen, 
voor de leerkrachten zich in groepen opsplitsen voor de eigenlijke 
klasseraden. De mededelingen betreffen meestal nieuwe reglemente-
ringen of tuchtproblemen op de school. Ook in vier katholieke scholen 
worden de personeelsvergaderingen als deel van de klasseraden geper-
cipieerd. In drie scholen (G, K en I) staan deze vergaderingen 
evenwel volledig los van de begeleidende of andere klasseraden. 
Meestal warden ze "algemene", "informatieve" of "administratieve" 
klasseraad genoemd. In de scholen G en K zijn deze personeelsverga-
deringen bezoldigd. Dit is op zich misschien reeds een reden om ze 
als klasseraad te bestempelen. In school I zijn ze niet bezoldigd. Dat 
de personeelsvergaderingen tot de klasseraadactiviteiten worden gere-
kend, kan wel een uitvloeisel zijn van de tijd waarin het bezoldigd uur 
"klasseraad" bestond. De klasseraden in deze scholen zijn ook over-
wegend informatief van aard. Ze warden door de directie gebruikt om 
beleidsbeslissingen mede te delen (b.v. over de aanwending van het 
urenpakket of de programmatie) en om informatie te verschaffen (b.v. 
over het eenheidstype). Tenslotte moet ook school J in deze context 
worden vermeld. Net  als in de drie rijksscholen zijn de personeels-
vergaderingen aan de begeleidende klasseraden gekoppeld en worden 
ze als deel van het pakket "klasseraadactiviteiten" beschouwd. De 
situatie in school J verschilt echter op twee punten van de reeds 
genoemde rijks- en katholieke scholen. Ten eerste hebben deze perso-
neelsvergaderingen niet louter een informatieve functie. Ze zijn in de 
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eerste plaats het forum waar directie en leerkrachten met elkaar kun-
nen spreken. Ze vormen een communicatiekanaal, waar weliswaar 
informatie wordt uitgewisseld, maar waar vooral een interactie tussen 
leerkrachten en directie mogelijk is. Om deze reden wordt de groep 
leerkrachten die op deze vergadering aanwezig is, beperkt gehouden. 
Dit is het tweede onderscheid met de andere scholen, waar steeds het 
ganse lerarenkorps of een groot deel ervan aanwezig is. 
Tenslotte is er de bijscholing van de leerkrachten. Enkel in school K 
behoort ook de bijscholing tot het ruime domein van de klasseraadacti-
viteiten. Deze school is overigens de enige die eigen bijscholings- en 
trainingsprogramma's organiseert. De directeur: 

(...) Elke leraar krijgt van mij een klasseraaduur, wat ik niet 
alleen beschouw als een uur om de leerlingen te bespreken, maar 
ook als een uur om zich bij te scholen binnen de school hier. 
Want wij geven heel wat programma's [...) Klasseraaduren wordt 
nogal eng opgevat: dat is het uur dat je het over de klas hebt. 
Wij hebben dat helemaal opengetrokken, dat is veel beter. Bij-
scholingsuren ook voor het BSO, voor de nieuwe projecten zoals 
thematisch werken, projectwerk (, ..) 

5. Schema 20: besluiten 

Schema 20 biedt enkel een beeld van de soorten klasseraadactiviteiten 
die in de verschillende scholen worden georganiseerd, niet van de 
frequentie waarmee ze worden ingericht, noch van de intensiteit van 
hun werking. 
Uit schema 20 blijkt dat de begeleidende en de evaluerende klassera-
den, samen met de oudercontacten, in bijna alle scholen voorkomen. 
Dit betekent dat de klasseraadactiviteiten in essentie nog rechtstreeks 
op de leerlingen betrekking hebben. 
In de katholieke scholen wordt echter een ruimere opvatting van het 
begrip "klasseraad" gehanteerd. Het omvat ook de vakwerkgroepen. 
Dit is overigens het enige belangrijke onderscheid met de rijksscholen. 
in geen enkele van deze scholen worden de vakwerkgroepen als klasse-
raaclactiviteit aangezien. 
De thematische klasseraden, personeelsvergaderingen en bijscholing 
zijn in de meeste scholen nevenactiviteiten. Personeelsvergaderingen 
worden weliswaar in tal van scholen binnen het kader van de klasse-
raadactiviteiten georganiseerd, maar dikwijls betreft het hier een soort 
introductie tot de eigenlijke klasseraad. Dit maakt van de klasseraden 
echter nog geen beleidsbepalende organen. Deze personeelsvergade-
ringen hebben immers een sterk informatief karakter. Enkel school J 
overstijgt dit niveau. 
Ook de andere klasseraadactiviteiten hebben niet onmiddellijk een 
beleidsbepalende, maar veeleer een beleidsvoorbereidende en -uitvoe-
rende functie. Zo bieden de klasseraadactiviteiten de mogelijkheid 

voor de leerkrachten om op een min of meer formele basis een aantal 
onderwerpen te bespreken, zoals het evaluatiesysteem, het rapport, de 
normen, enz. In de meeste scholen gebeurt dit binnen het kader van 
de begeleidende klasseraden. Twee scholen voorzien hiervoor extra 
vergaderingen. Dergelijke besprekingen zijn meestal beperkt tot het 
formuleren van suggesties, voorstellen of kritiek en kunnen de aanlei-
ding vormen voor een aanpak ten gronde. De beleidsopties waarin ze 
resulteren, worden echter in de regel op directieniveau of in andere, 
daartoe geëigende, beleidsorganen genomen. De begeleidende en de 
evaluerende klasseraden hebben evenwel in essentie een beleidsuitvoe-
rende functie. Hier worden immers een aantal pedagogisch-didactische 
principes (zoals de zorg voor zwakkere leerlingen, remediëring, posi-
tieve oriëntering, enz.) in praktijk gebracht en worden de gestelde 
normen toegepast. 
Schema 20 kan ook verticaal worden geanalyseerd. Dan blijken vooral 
drie scholen in het oog te springen: de scholen K, D en L. School K 
is de enige school waar alle opgesomde klasseraadactiviteiten worden 
georganiseerd. Deze ruime visie op "klasseraden" maakt deel uit van 
het beleid van deze school. Het omgekeerde geldt a.h.w. voor de 
scholen D en L. In deze scholen worden geen begeleidende klasse-
raden meer georganiseerd. Dit onderscheid houdt wellicht verband met 
het feit dat de klasseraadactiviteiten in school K bezoldigd zijn, terwijl 
ze in de scholen D en L niet bezoldigd zijn, Toch mag het al of niet 
bezoldigd zijn, als beïnvloedende factor, niet overschat worden. Er is 
wat het aanbod van categorieën klasseraadactiviteiten betreft, immers 
slechts een gering verschil tussen de overige scholen. Overigens 
vallen de scholen F, G en H - de andere scholen waar het bezoldigd 
uur klasseraad nog bestaat - in schema 20 in geen enkel opzicht op. 
Dit schema is uiteraard beperkt omdat het enkel aanduidt welke soorten 
activiteiten worden georganiseerd. Daarom worden nu de frequentie en 
de duur van de activiteiten in de analyse betrokken, wat verdere 
precisering mogelijk zal maken. 

6. Duur en frequentie van de begeleidende klasseraden  

De tijd die de leerkrachten aan klasseraadactiviteiten moeten besteden, 
verschilt sterk van school tot school. Voor het geheel van de klasse-
raadactiviteiten schommelt dit van (minstens) een uur per week tot een 
paar uur, per trimester. 	Dit zijn gemiddelden. 	In de meeste scholen 
zijn de klasseraadactiviteiten niet gelijk over het schooljaar verdeeld. 
De verschillen tussen de scholen worden vooral bepaald door het 
verschillend aantal uren dat aan begeleidende klasseraden wordt be-
steed. 
Wat de andere activiteiten betreft, is de situatie in de scholen vrij 
gelijklopend. 	In alle scholen worden per schooljaar twee of drie eva- 
luerende klasseraden (voor de einddeliberatie) • en oudercontacten 
georganiseerd. Dit houdt uiteraard verband met het feit dat deze aan 
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de grote toetsenreeksen zijn gekoppeld. Vakwerkgroepen komen in de 
meeste katholieke scholen een drietal keer per jaar samen. Ook het 
aantal thematische klasseraden en (afzonderlijke) personeelsvergade-
ringen is meestal zeer beperkt. 
De duur van de begeleidende klasseraden is meestal twee lesuren. In 
enkele scholen is wel vermeld dat er gestopt wordt wanneer de ge-
plande bespreking is afgerond. De meeste directies zien twee voor-
delen in het werken met blokken van twee uur. Ten eerste moeten de 
leerkrachten minder frequent nablijven. Ten tweede kan er langer 
doorgewerkt worden zonder tijd te verliezen aan het opstarten van de 
vergadering en administratieve formaliteiten. Enkel school F vormt 
hierop een uitzondering. De directeur: 

Dat is op vraag van de adviesraad (leraarsraad) . Men mocht 
kiezen in de loop van augustus. De 28ste of zoiets is het alge-
mene vergadering en dan wordt dat voorgesteld: "Kijk, we moeten 
twee uren doen om de 14 dagen. Zou het nu niet eenvoudiger 
zijn als we dat één keer per week deden ?". Dat is een voorstel. 
In de adviesraad wordt dat dan terug besproken en men heeft 
ervoor geopteerd, onder de voorwaarde dat men niet te veel tijd 
mocht verliezen. Normaal begint de klasseraad om kwart voor 
vier, dat is dan theoretisch 50 minuten. Ik heb wel gesteld: 
"Maar om vier uur zou je moeten bezig zijn". Dus men krijgt dat 
kwartier om aan administratie te doen. Bijvoorbeeld, ik behoor 
tot uw groep, ik moet bij u het formulier handtekenen, maar ik 
zit in een andere groep. Dus, moet ik bij u mijn naam komen 
schrijven en mijn handtekening, en dan een beetje babbelen. Dat 
is wel gesteld, maar in feite blijven er van die 50 minuten maar 
een 35 over, een keer 40. 	Ik ben eigenlijk al tevreden dat het 
een half uur is. 

Over deze wijziging van de organisatie van de begeleidende klasse-
raden zegt een coördinator van school F nog: 

Het is wekelijks, maar men vat het niet meer op als een corvee, 
omdat het niet extra na de uren komt (... ) Het is kort, een 30,  
35 minuten. Ze hebben nog eerst de kans om een koffie te 
drinken of een frisdrank te nemen. Dus het is in een ontspannen 
sfeer en daar zit minder dwang achter. Het is een gebondenheid 
en men zit daaraan vast. Maar men moet niet speciaal langer 
blijven, dus is het veel interessanter voor die mensen (... ) Men 
is tevreden omdat men het nu gemakkelijker heeft. Maar meestal, 
ik weet dat nog van vroeger, werd zo een klasseraad dan af en 
toe interessant gemaakt, maar dan niet door de inhoud, maar door 
nevenactiviteiten. Als het Sint-Niklaas was dan bracht je iets 
mee, of er verjaart iemand, maar niet door de inhoud zelf. Je 
moet daar objectief in blijven. Je moet niet zeggen: "Haha, ze 
staan daarop te wachten"; Neen, neen. Als het wegvalt dan zijn 
ze tevreden, dan zeggen ze: "Dank u". Dat is logisch. 

Uit de bovenstaande uitspraak zou kunnen afgeleid werden dat het 
enthousiasme waarmee de leerkrachten de klasseraden volgen, wellicht 
niet zo groot is. Deze indruk wordt in geen enkel interview tegenge-
sproken. !n de meeste scholen zijn hierover evenwel geen vragen 
gesteld. In school G - een andere school waar de klasseraden nog 
bezoldigd zijn - wordt het vermoeden door de directeur bevestigd: 

Ik denk wel dat ze het over het algemeen gezellig vinden. Dus 
dat zij niet tegen hun zin daar naartoe gaan. Ze zouden natuur-
lijk veel liever naar huis gaan. Ah ja, het duurt tot kwart over 
zes. De lessen zijn gedaan om vijf over half vijf. Dus wij 
kunnen pas beginnen om kwart voor vijf, dat is van kwart voor 
vijf tot kwart na zes. Het is donker, de kinderen zijn thuis. Ze 
gaan natuurlijk veel liever naar huis, ( 	) 	Ik denk niet dat er 
dus een antipathie of een antihouding is. Maar ik geloof ook niet 
dat er groot enthousiasme is om dat te doen ( 	) 

Wat de frequentie van de begeleidende klasseraden betreft, kunnen de 
scholen in drie groepen worden verdeeld. In de helft van de scholen 
wordt gemiddeld één- á tweemaal per maand een begeleidende klasse-
raad georganiseerd van twee lesuren (scholen A, B, C, F, G en H) . 
De scholen van de tweede groep organiseren beduidend minder fre-
quent een begeleidende klasseraad, nl. één- á tweemaal per trimester. 
Deze groep bestaat uit drie katholieke scholen die geen bezoldigd 
klasseraaduur toekennnen (scholen E, I en J) en uit school K. Het 
lijkt op het eerste gezicht verwonderlijk dat ook school K tot deze 
groep behoort, omdat de klasseraden hier bezoldigd zijn. De verkla-
ring hiervoor is dat deze school het begrip "klasseraad" erg heeft 
opengetrokken en, naast begeleidende klasseraden, ook veel belang 
hecht aan andere activiteiten. School K heeft niet alleen het grootste 
aanbod van klasseraadactiviteiten, maar. organiseert ook meer vakwerk-
groepen, thematische klasseraden en personeelsvergaderingen dan de 
andere scholen waar deze activiteiten tot het klasseradenpakket beho-
ren. Tenslotte zijn er nog de scholen D en L, waar geen begeleidende 
kasseraden meer georganiseerd worden. 
Het is opmerkelijk dat de eerste groep is samengesteld uit enerzijds 
drie katholieke scholen waar de klasseraden bezoldigd zijn en ander-
zijds drie rijkscholen waar ze buiten de bezoldigde lesopdracht vallen. 
Geen enkele van de katholieke scholen die de klasseraadactiviteiten niet 
bezoldigen (scholen E, I , J en L) , behoort tot de groep met de hoog-
ste frequentie. In drie van deze scholen vermeldt de directeur of een 
coordinator overigens expliciet dat er van de leerkrachten niet meer 
kan of mag geëist worden wekelijks onbezoldigd een klasseraad bij te 
wonen. Een graadcardinator : 

Er wordt bij het begin van het schooljaar gezegd dat het als 
vanzelfsprekend gezien moet worden dat men klasseraden, begelei-
dende klasseraden houdt. Maar ik vind ook wel dat men begrip 
moet opbrengen, dat men de mensen niet meer zomaar van bovenaf 
kan verplichten om elke maandag van vier tot zes uur bijvoor- 
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beeld na te blijven om die georganiseerde klasseraden bij te 
wonen. Ik vind ook dat we dat eigenlijk nog moeilijk kunnen 
opleggen ( 	) 

Tenslotte kan worden opgemerkt dat het ideaalbeeld van begeleidende 
klasseraden niet strookt met de realiteit. In geen enkele school wordt 
elke klas wekelijks besproken door de belangrijkste leerkrachten die 
voor die leer I ingengroep verantwoordelijk zijn. Zelfs in de scholen die 
het meest frequent begeleidende klasseraden organiseren, komt elke 
klas slechts ongeveer maandelijks aan bod. 

7. De effectiviteit van de begeleidende klasseraden in vraag gesteld  

Met de bezoldiging van de klasseraadactiviteiten is in het VSO een 
klasseraadsysteem ontstaan, met begeleidende klasseraden in het cen-
trum en daar rond voornamelijk evaluerende klasseraden, oudercontacten 
en vakwerkgroepen. In de meeste scholen zijn kritische bedenkingen 
gemaakt over de begeleidende klasseraden, zoals die binnen dit sys-
teem functioneren of functioneerden. Het klassieke patroon van bege-
leidende klasseraden vertoont drie belangrijke kenmerken: (a) het zijn 
wekelijkse of tweewekelijkse besprekingen van de leerlingen, (b) 
waarvan voorbereiding van remediëring van leerlingen het doel is, en 
(c) zij gebeuren onder de leiding van de klassedirecteur.  . De volgende 
uitspraak van een directeur wijst op een malaise die blijkbaar in veel 
rijks- en katholieke scholen bestaat: 

( 	) Heel het jaar door wordt er (in het directiecomité) over die 
klasseraad gesproken. Ook collega's die het serieus menen, 
zeggen: "Ja, dat kan toch zo niet verder. Wat haalt dat uit zo'n 
klasseraad ?" ( 	) 

Veel directeurs en coördinatoren twijfelen aan de effectiviteit van dit 
soort begeleidende klasseraden. Toch is de kritiek niet in alle scholen 
even hard. Soms heeft hij slechts op één of twee kenmerken betrek-
king. 
In tal van scholen is dit patroon intussen aangepast of verdwenen, 
hoewel de actuele organisatie van de begeleidende klasseraden in veel 
scholen nog één of meerdere kenmerken ervan vertoont, De kritiek of 
de twijfels die worden geuit, hebben dan ook in sommige gevallen 
betrekking op de klasseraden zoals die vele jaren hebben gefunctio-
neerd. 
In verschil lende scholen wordt het nut van de hoge frequentie van de 
begeleidende klasseraden in vraag gesteld. Uiteraard wordt deze 
kritiek meest gehoord in de scholen die, door de afschaffing van het 
bezoldigd klasseraaduur,  , het aantal begeleidende klasseraden sterk 
hebben gereduceerd. Voor de directeurs van deze scholen is hij 

immers een verrechtvaardiging van het gevoerde beleid. We laten twee 
directeurs aan het woord: 

( 	) In het begin was dat, toen ze nog bezoldigd werden, twee 
uur per week ( 	) En nu is dat twee uur om de vijf weken. 
Dit brengt met zich mee dat de tijd merkwaardig genoeg nuttiger 
besteed wordt dan wanneer de bezoldiging erbij is. Dan wordt 
het soms zo administratief vastgelegd, dat men blijkbaar tijd 
teveel heeft ( 	) 

( 	) Vroeger was dat zo dat men om de veertien dagen of om de 
week een klasseraad moest houden, hetgeen weinig zin heeft, 
want op de duur vertelt men zes keer hetzelfde en wordt het niet 
efficiënt. Dus één keer in een betrekkelijk lange periode, laat 
ons zeggen, geeft meer af dan zeer frequent. Men moet zich niet 
vergal loperen aan het feit dat klasseraden om de week eventueel 
meer bijdragen aan het pedagogisch aspect dan wel één keer om 
de anderhalve maand of zo. 

Er wordt echter ook in een paar scholen waar de klasseraadactiviteiten 
nog bezoldigd zijn, getwijfeld aan de noodzaak van het wekelijks of 
tweewekelijks organiseren van begeleidende klasseraden. Eén directeur 
vindt dit gewoon overbodig en zelfs nefast: 

Voor mij hoeft het niet. Ik bedoel de bezoldigde klasseraden. 
Voor mij mag het gerust afgeschaft worden. Dat men klasseraad 
houdt wanneer men het nodig acht. Bijvoorbeeld in het begin 
van het jaar, bij een rapport, voor een ouderavond. Zeer con-
crete en doelgerichte vergaderingen over: "Wat gaan we op dat 
rapport schrijven", "Hoe interpreteren en evalueren we deze 
cijfers". 	Want heel di kwijis , ja, is het een routinewerk. 	Er is 
geen rapport in zicht en er is niks speciaals gebeurd en die 
leerlingen zijn 25 keer dit jaar besproken. Wat moet je nog 
zeggen. Dus, de zaak zelf geeft daar soms wel wat aanleiding toe 
( ) Want ik vermoed zelfs, als wij het onbezoldigd zouden 
kunnen laten verlopen, op vrijwillige basis en wanneer het nodig 
is, zo eens een uurtje, dat het eigenlijk efficiënter en beter zou 
zijn dan nu. 

Een tweede reeks kritische bedenkingen betreft de realisatie van het 
eigenlijke doel van de begeleidende klasseraden: de remediëring van 
leerlingen met problemen. Verschillende directeurs zijn van mening 
dat sommige leerkrachten vaak te negatief zijn ingesteld. De volgende 
uitspraak illustreert dit: 

( 	) 	Normaal zouden deze (de klasseraad besprekingen) in de 
geest van ons opvoedingssysteem moeten zijn: "Mannen, weest 
niet te streng, geef een leerling terug een kans". Als ze dan 
zeggen: "Jamaar kijk, hij is niet orde", want sommigen zijn dus 
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negatiever gericht heb ik u gezegd, ja, daar moet je dan ingrij-
pen (...) De leerling zou centraal moeten staan, maar (...) soms 
heb ik daar problemen mee (...) Dat ligt aan de ingesteldheid 
van de leerkracht. Aan dat negatieve. Als men voortdurend bij 
mij staat, of ik lees voortdurend in de agenda allerlei dingen, 
maar ik zie nergens dat er een oplossing gesuggereerd wordt of 
dat men die leerling de kans geeft om dat op te lossen, dan vind 
ik dat niet correct. 

Dat het zeer moeilijk is de begeleidende klasseraden een remediërende 
functie te laten vervullen, is in veel interviews aan bod gekomen. De 
volgende, vrij extreme, uitspraken van directeurs zijn niet represen-
tatief voor alle scholen, maar maken wel duidelijk dat het hier om een 
echt probleem gaat: 

Dat is mijn grote kritiek aan de klasseraden uiteindelijk, dat het 
bij woorden blijft. Nu, het is zeer moeilijk, en dat is geen 
probleem voor onze school alleen, dat zal je in alle scholen horen. 
Het is zeer moeilijk om de leerkrachten aan een concrete remedië-
ring van leerlingengedrag en leerlingenhouding te krijgen buiten 
het georganiseerde, want inhaallessen is een georganiseerde vorm 
van remediëring, daar worden ze ook voor betaald (...) 

(...) Klasseraden worden, hoor ik in andere scholen ook, niet 
altijd zo ernstig genomen. Dat is een probleem overal. En men 
komt er overal hoogstens toe van zaken aan te stippen. Maar 
daar iets aan doen, dat is dan weer iets anders. Remediëren, ja, 
dat is toch eigenlijk de bedoeling van een klasseraad, maar mees-
tal komt men daar niet toe. Nee, bij ons was het dus niet goed 
meer de vorige jaren, echt niet goed. Ook niet ten tijde dat de 
klasseraad echt in het lessenpakket zat, dus bij hun opdracht als 
het meetelde als lesuren, toen ook niet (...) 

In één school wordt hieraan het probleem van de opvolging van de 
remediëringsinitiatieven toegevoegd en wordt gewezen op een bijscho-
lingsnoodzaak: 

In het begin van het jaar komt men altijd tot het besluit dat 
hetgeen op een klasseraad gezegd wordt, dus de commentaar die 
gegeven wordt, dat daar een remediëring moet aan zijn en dat die 
remediëring beter zou moeten gevolgd worden. Maar in de prak-
tijk hebben wij ondervonden dat dat enorm moeilijk is. Heel vaak 
komt een leraar, of twee leraars, dus diegenen die het echt goed 
menen, met dat probleem voor de dag en men zegt dan telkens: 
"Goed, wé hebben dat besproken dat hij dat en dat niet kent, dat 
hij dat en dat niet doet, een bepaalde leerling, maar wat doen we 
daar nu concreet aan, wat is remediëring ?". En dan komt men 
tot concrete afspraken, maar dan de volgende keer zou dat zelfde 
probleem terug moeten opgenomen worden. En in theorie is dat 
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goed, maar in praktijk is dat zo moeilijk. Er zouden terug bij-
scholingen moeten gebeuren voor leerkrachten, i.v.m. klasseraad, 
i.v.m. remediëring, i.v.m. binnenklasdifferentiatie, dat is nu iets 
anders. Ze zijn daar onvoldoende voor opgeleid. En ik denk dat 
daar een zeer groot probleem zit, dat is: begeleiding van de 
leerkrachten op dat gebied door mensen die dat echt kunnen, die 
daarvoor opgeleid zijn. 

Naast de frequentie en de remediërende functie, blijft ook de intensi-
teit van de werking van de begeleidende klasseraden niet zonder 
kritiek. 	In de meeste scholen die nog grosso modo volgens het klas- 
sieke patroon van begeleidende klasseraden werken, wordt melding 
gemaakt van een sterk wisselende intensiteit van klasseraad tot klas-
seraad. Naast de houding van de betrokken leerkrachten, zou dit 
vooral afhankelijk zijn van de leiding van de klasseraden. Verschil-
lende directeurs zijn er van overtuigd dat hun inbreng hierbij van 
essentieel belang is. De directeurs die nu aan het woord komen, 
volgen slechts een deel van de klasseraden: 

Er zijn klassedirecteurs, maar dan is het nog de directie die daar 
(begeleidende klasseraden) voortdurend zijn inbreng moet in 
doen. Ik vind dat spijtig, want dat zou moeten kunnen gebeuren 
zelfs zonder directie. Maar ik ondervind dat er dan eigenlijk 
geen vlot verloop is, dat het nogal gemakkelijk ontaardt in een 
meer oppervlakkige zaak. Men moet voortdurend de touwtjes in 
handen houden, want anders gaat het niet zo goed. 

Dat (de werking van de begeleidende klasseraden) is niet altijd 
zoals het hoort. De klasseraad riskeert heel vaak een babbeltje 
te zijn (...) Maar het derde en vierde leerjaar, waar ik bij ben, 
ja, dan gaat het spontaan natuurlijk wel beter. Maar a!s ik er 
dan niet ben, dan gebeurt het ook wel dat ze over koetjes en 
kalfjes blijven praten. Dat is zo. Ook al weten ze natuurlijk dat 
dat te ver gaat, ze hebben een bepaald programma, ze moeten 3A 
en 3B bespreken vandaag. Neen, dat kon eigenlijk veel beter 
(...) 

8. Drie reactiepatronen 

In de meeste scholen is er, in meerdere of mindere mate, kritiek, 
twijfel of ongenoegen geuit over het klassieke patroon van begeleidende 
klasseraden, zoals hoger beschreven. Het lokaal beleid heeft hierop 
echter zeer verscheiden gereageerd. 	In tal van scholen is het opzet 
van de begeleidende klasseraden, met als gevolg het globale systeem 
van klasseraadactiviteiten, ingrijpend gewijzigd. 
In de helft van de scholen is er evenwel nauwelijks van een reactie 



sprake (scholen B, C, E, F, G en H). Minstens om de maand wordt 
er een begeleidende klasseraad georganiseerd (alleen in school E iets 
minder frequent), die in de regel door de klassedirecteur wordt ge-
leid. De meeste directeurs van deze scholen zijn nochtans vrij scep-
tisch over de effectiviteit van deze klasseraden: de remediëring is een 
probleem, de werking is niet optimaal. Toch wordt er fundamenteel 
niets veranderd aan de begeleidende klasseraden, noch aan het globale 
systeem van klasseraadactiviteiten. Het hoeft dan ook niet te verwon-
deren dat deze directeurs geenszins de indruk wekken hieromtrent 
hoge verwachtingen te koesteren. 
De andere scholen hebben wel één en ander aan het klassieke patroon 
van begeleidende klasseraden veranderd. Twee scholen hebben nega-
tief gereageerd, vier scholen positief. 
In de scholen D en L zijn de begeleidende klasseraden afgeschaft. 
Hier wordt de klasseraadactiviteit quasi volledig rond de evaluatie-
momenten geconcentreerd. Het grootste gewicht berust nu bij de 
evaluerende klasseraden en de oudercontacten, die relatief aan belang 
gewonnen hebben. 
Resten nog de scholen A, I, J en K. In deze scholen is aan de 
begeleidende klasseraden gewerkt. Het resultaat is evenwel in de vier 
scholen verschillend. Toch zijn er een paar opvallende gelijkenissen. 
In de vier scholen is de directie (en de coordinatoren) de drijvende 
kracht achter het herwerken, herdenken of herwaarderen van de 
begeleidende klasseraden. Er bestaat een relatieve tevredenheid over 
het actueel functioneren van de klasseraden, er wordt met enthousias-
me over gesproken en de verwachtingen zijn vrij hoog gespannen. 
Eigen aan het beleid van deze scholen is ook de hernieuwde aandacht 
voor de remediërende functie van de begeleidende klasseraad, wat nog 
voldoende tot uiting zal komen in de volgende uitspraken. Dit alles 
wijst er op dat de beleidsverantwoordelijken van deze scholen (nog) 
duidelijk geloven in het nut en de zin van de begeleidende klasse-
raden. 
Van deze groep worden enkel in school A nog zeer frequent bege-
leidende klasseraden georganiseerd. Deze worden allemaal door de 
directeur geleid (school A is wel een zeer kleine school). Over het 
verloop zegt de directeur: 

Wij volgen in principe de instructies die wij hebben vanwege het 
rijksonderwijs, van onze Minister die zekere aanwijzingen en 
richtlijnen gegeven heeft i.v.m. de vorm en het verloop van de 
klasseraden en de evaluatietechnieken die erbij komen. Wij volgen 
dat weliswaar aangepast aan ons eigen temperament, maar het 
wordt gevolgd. De normale gang van een klasseraad is als volgt: 
er wordt vooraf meestal aangeduid welke klassen er zullen behan-
deld worden. in het begin doet de directeur enkele algemene 
mededelingen, want dat is de gelegenheid om alle leerkrachten 
eens samen te hebben en een paar dingen te melden. Dan worden 
behandeld, de leerlingen die in begeleiding waren en waar we het 
resultaat willen van horen van onze begeleiding. D.w.z., ik hou 
daar nota van en - ik breng dat te berde. .Dat zijn gewoonlijk 

maar een aantal leerlingen waar het accuut is en waar we binnen 
de veertien dagen of drie weken willen weten of onze manier van 
aanpak die we vastgelegd hadden bij één van de vorige klassera-
den, wel zijn effect gehad heeft. Als die opvolging; die fol-
low-up gebeurd is, dan komen de leerlingen aan de beurt van de 
klassen die we wensten te begeleiden. Daarin worden gewoonlijk 
alleen de leerlingen vermeld en besproken waar er een leermoei-
lijkheid, een gedragsmoeilijkheid, een aanpassingsmoeilijheid of 
wat ook te berde komt. Wij bespreken dat. De klastitularis 
schrijft in het individueel begeleidingsblad van de leerling sa-
mengevat wat er essentieel over gezegd is en we stellen een 
gedragslijn vast van welke manieren we zullen toepassen om die 
leerling te helpen of slechte gewoonten om te buigen. 

Terwijl in school A de begeleidende klasseraden nog onverminderd in 
het centrum van de klasseraadactiviteiten staan, is hun aantal in de 
andere drie scholen sterk gereduceerd. 	In de scholen I en J is dit 
gepaard gegaan met het verlies van het bezoldigd klasseraaduur. In 
deze scholen worden nu ook alle begeleidende klasseraden door iemand 
van de directie of door een coördinator (school 1) geleid. Hiermee is 
het klassieke patroon op twee belangrijke punten aangepast. 	Boven- 
dien wordt er getracht opnieuw meer tot remediëren te komen. 
De scholen J en K zijn het meest van het oorspronkelijke concept van 
begeleidende klasseraden afgeweken. Deze verregaande aanpassing is 
in beide scholen een duidelijke reactie op een toestand van misnoegen 
en ontevredenheid over het functioneren van de begeleidende klassera-
den. We laten respectievelijk de directeur van school J en een coor-
dinator van school K aan het woord: 

Voor dit jaar hebben we dus in het directiecomité afgesproken van 
meer in groepen te werken, dus in blokken van klassen, doorstro-
ming tweede graad, doorstroming derde graad, kwalificatie tweede 
en derde graad. En dat telkens onder voorzitterschap van 
iemand van de directie. Dat is dus nieuw, omdat wij inderdaad 
hebben vastgesteld dat het de vorige jaren zijn doelen niet be-
reikte. Er werd zo wat weg en weer gepraat (...) We hebben 
dan afgesproken van het eens zo te proberen, twee keer per 
trimester. Eigenlijk is het in vier of vijf groepen. Dat is 
tamelijk omvangrijk natuurlijk (...) 

( ...) Op een bepaald moment vonden wij dat onze klasseraden 
niet meer werkten zoals het moest. Dan hebben we op papier de 
verschillende types beschreven en wat er allemaal kon gedaan 
worden, zelfs - ik denk een beetje overdreven - met een reme- 
diëringsraster met allemaal mogelijkheden tot... 	Nu, ik weet niet 
of daar veel van in huis komt. Dus elke leerling heeft ook een 
fiche en daar worden in het kort de bevindingen van de klasse-
raad op genoteerd. Die fiche is achteraan in zes verdeeld, dus 
dat gaat, als de leerling hier zes jaar op school is, zes jaar mee. 
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Enfin, we zijn dus tot de bevinding gekomen: eigenlijk draait het 
niet zoals het hoort. Dan hebben we een bijscholing gedaan 
onder de leiding van iemand van de Lodewijk de Raet-Stichting , 
om de klasseraden te verbeteren, dus om de mensen beter te 
begeleiden voor de klasseraden. Sommigen vonden dat een suc-
ces, sommigen vonden dat niet (...)  

In school J heeft de begeleidende klasseraad, die beperkt is in aantal 
en op een grotere groep leerlingen betrekking heeft, een dubbele 
functie gekregen: enerzijds is hij een forum waar probleemleerlingen 
worden besproken en anderzijds is het een communicatiekanaal tussen 
directie en leerkrachten. Een coordinator verduidelijkt de oorsprong 
van deze koerswijziging: 

( 	) Eigenlijk is de beslissing gevallen door een keer een syn- 
these te maken van de studiedag over informatie tussen leer-
krachten en directie. Dan hadden wij een tiental werkgroepen. 
Daar kwam hetzelfde probleem aan bod: te weinig informatie. Dan 
moesten we naar een systeem zoeken van: "hoe kunnen we dat 
uitsluitend, praktisch mogelijk maken langs de klasseraad ?" 
Ofwel doe je dat langs de personeelsvergadering, dat kan je ook, 
dus eenmaal per trimester of zo. Maar wij kiezen niet voor dat 
systeem omdat we dan bijna met 200 mensen zitten, en dan ver-
vlakt er veel. We werken efficiënter in kleinere groepen. Van-
daar hebben we gezegd: "Laat ons met kleinere groepen werken, 
per graad, per studierichting. Dan kunnen we degelijke informa-
tie doorgeven en gesprekken aangaan met onze mensen'. 

Ook voor het probleem van de grootte van de groepen bij de bespre-
king van de leerlingen is een oplossing gezocht. De coordinator: 

( ) Het is zo, de klastitularis neemt informatie op bij de 
leerkrachten of de leerkrachten gaan naar de klastitularis met 
informatie. Hij verzamelt die en voor de klasseraad begint, wordt 
die informatie naar de directie gespeeld of langs de coordinatoren 
naar de directie, zodanig dat de directie al een inzage heeft. En 
wij bespreken alleen de leerlingen die werkelijk moeten besproken 
worden, dus de probleemgevallen. Dat is om tijd te winnen. 
Maar dat is dus een voorbereidende actie van de klassedirecteur 
in samenwerking met de leerkrachten. Als u wil is dat ook al een 
klasseraad die buiten de uren is gepresteerd. Dat wordt dus 
gewoon in de wandelgangen opgenomen en dan gaan die gegevens 
naar de directeur. De algemeen directeur heeft de derde graad 
en de onderdirecteur neemt de tweede graad, om geen overbelas-
ting te hebben van de directie. 

In schema 20 is reeds gebleken dat school K het meest veelzijdige 
aanbod van klasseraadactiviteiten heeft. In deze school is het concept 
"klasseraad" het sterkst opengetrokken. Het is ook de enige school 

waar de verschillende klasseraadactiviteiten in één coherent systeem 
zijn geintegreerd. We kunnen best de directeur zelf aan het woord 
laten : 

( 	) Elke dinsdagavond van twintig na vier tot zes uur, twee 
keer 50 minuten, is het hier op school vaste overlegtijd. Wij 
noemen dat de pedagogische kwartdag , een kwart van een dag om 
samen de pedagogiek van het hu is in praktijk om te zetten. Dat 
is de tijd die leraren altijd in hun week moeten inbouwen als 
"beschikbaar zijn". Niet elke week is er daarom een programma 
voorzien dat opgelegd is, maar die tijd staat altijd vast. 	In het 
begin van het jaar, met de directieraad en de leraren, werk ik 
een kalender van activiteiten uit, een verplicht kalender, en daar 
houden wij ons aan. Maar er wordt meer dan dat kalender ge-
daan. Want leraren doen daar ook vrijwilligerswerk mee, contac- 
ten met leerlingen, enz . ( 	) We doen aan leerlingenbespreking , 
aan thema- en projectwerk, aan vakgroepwerk, aan maatschap-
pel ijke vorming, groepsberaad, personeelsbijeenkomsten, trai-
n ingsprogramma 's , werken rond leren Ieren , studiemethode, een 
opendeur voorbereiden, aan ons opvoedingsproject, een hele 
batterij activiteiten ( 	) Die tijd gebruiken wij vooral om onze 
visie aan te reiken, om met mekaar die visie in praktijk om te 
zetten. Daar wordt bijzonder hard binnen gewerkt om een goed 
pedagogisch en didactisch klimaat in de school te scheppen. Ik 
vind dat dus heel belangrijk dat we dat kunnen doen. Dat is een 
eerste prioriteit die we geven. 

De scholen die een vernieuwend beleid inzake klasseraadactiviteiten 
hebben gevoerd (A, I , J en K ) , verschillen dus wat betreft de fre-
quentie van begeleidende klasseraden, de leiding ervan en de mate 
waarin van het oorspronkelijk stramien is afgeweken. Tenslotte kun-
nen deze scholen ook worden opgedeeld naargelang de eisen die voor 
het totale pakket klasseraadactiviteiten aan de leerkrachten worden 
gesteld. Enerzijds kan en wil de directie van de scholen 1 en J de 
leerkrachten niet meer verplichten tot ( twee ) wekel ijkse klasseraden .  
De concrete eisen zijn dan ook beperkt. Anderzijds zijn de eisen in 
de scholen A en K zeer hoog. In school A zijn de klasseraadactivitei-
ten niet bezoldigd, maar worden de leerkrachten niettemin verplicht 
minstens een uur per week aan dergelijke activiteiten (vooral bege-
leidende klasseraden) deel te nemen. De leerkrachten van school K 
krijgen een uur per week in de lesopdracht voor het volgen van 
klasseraadactiviteiten, maar door het opzet van de pedagogische kwart-
dag wordt er meer van hen geëist. 
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§ 2. BESLUITVORMING OVER EN TIJDENS KLASSERAADACTIVITEITEN 

Twee zaken komen hier aan bod. Ten eerste wordt nagegaan wie voor 
de planning en de organisatie van de klasseraadactiviteiten instaat. 
Vervolgens wordt de besluitvorming tijdens de klasseraadactiviteiten 
zelf onderzocht. Het accent ligt hier op de evaluerende en de bege-
leidende klasseraden. 

1. Planning en organisatie van de klasseraadactiviteiten  

De concrete organisatie van de klasseraadactiviteiten is in hoofdzaak 
een uitvoerende taak. Het is de invulling van een kader dat de 
(niet-)bezoldiging en de aard en frequentie van de activiteiten vast- 
legt. 	In veel scholen is dit kader: nog" steeds het klassieke patroon 
van klasseraadactiviteiten. Dit patroon is gegroeid samen met het 
VSO, waardoor er in tal van scholen op dit vlak reeds een stuk tradi-
tie bestaat. 
Verschillende scholen hebben echter het klassieke patroon vrij dras-
tisch gewijzigd. Ze hebben het kader, het systeem van klasseraadac-
tiviteiten, aangepast (scholen A, D, T, J, K en L). Steeds speelde de 
directie hierbij de belangrijkste rol, in de katholieke schoten bijgestaan 
door de graadcoardinatoren. 
De vraag blijft echter wie instaat voor de concrete organisatie van de 
klasseraadactiviteiten. Dit behelst vooral het uitwerken van de ka-
lender (data, uren, activiteiten] en de verdeling van de leerkrachten 
in groepen. Wat dat betreft moet er een onderscheid gemaakt worden 
tussen de rijks- en de katholieke scholen. 	In de rijksscholen (A, B, 

C en D) organiseren de directeurs de klasseraadactiviteiten, terwijl dit 
in de katholieke scholen gebeurt door de directies én de coordinatoren. 
Toch bestaat er ook binnen de groep katholieke scholen enige variatie. 
In de scholen E, I en K is het eerder de directie die de organisatie op 
zich neemt, geruggesteund door de coordinatoren. !n de scholen F, 
G, H, J en L daarentegen, ligt hergewicht vooral bij de coardinato-
ren. 

2. Evaluerende en begeleidende klasseraden 

De bespreking van de besluitvorming tijdens de klasseraadactiviteiten 
zelf, is beperkt tot de evaluerende en begeleidende klasseraden. 	In 
de eerste plaats omdat dit de centrale activiteiten zijn. 	In de tweede 
plaats omdat de situatie van de andere belangrijke activiteiten, de 
oudercontacten en de vakwerkgroepen, vrij eenvoudig is. In beide 

gevallen wordt het proces door de vakleerkrachten gestuurd. 
Schema 21 geeft een overzicht van de aanwezigheid van de directie op 
de evaluerende klassseraden en de leiding ervan. 

Schema 21: Aanwezigheid van de directie op en de leiding van de 
evaluerende klasseraden 

Scholen 
Aanwezigheid en leiding van 	ABCD EFGHI J KL 
directie 

directie is aanwezig op: 
- alle evaluerende klasser. 	X X X 	X X 	X X X 
- deel van de evai. klasser., 

doch altijd op school* 
	

x 	x 	x 
- geen enkele eval. klasser. 

leiding van de eval. klasser.: 
- directie 
	

X X X 
	

X X 
- directie + coordinatoren 
- directie 	klassedirecteurs 
- klassedirecteurs 	 x . 	X 	X X 

* In deze scholen verlopen verschillende evaluerende klasseraden 
parallel. De directie is steeds op één van die klasseraden aanwezig. 

Uit dit schema kunnen drie besluiten worden getrokken: 
1. De directies zijn zeer frequent op de evaluerende klasseraden 

aanwezig. Eén directeur woont geen evaluerende klasseraden bij. 
De meeste directies volgen alle evaluerende klasseraden. In een 
aantal scholen is dit echter onmogelijk, aangezien er verschillende 
evaluerende klasseraden parallel verlopen. In deze gevallen volgt 
de directeur meestal één van de klasseraden of gaat hij van de ene 
klasseraad naar de andere. 

2. De directeur of onderdirecteur neemt meestal de leiding van de 
evaluerende klasseraad die hij bijwoont. Enkel de directeurs van 
de scholen E, H en K laten het voorzitterschap altijd aan de klas-
sedirecteurs over. Hiernaast hebben de klassedirecteurs ook een 
leidinggevende functie in school D (waar de directeur een deel van 
de evaluerende klasseraden voorzit) en in school L (waar de direc-
teur op geen enkele evaluerende kiasseraad aanwezig is). 

3. Slechts in één school nemen de graadcoördinatoren het voorzit-
terschap van een deel van de evaluerende klasseraden waar. In de 
andere scholen zijn ze gewoon als leerkracht aanwezig. 

Schema 22 schetst een vergelijkbaar beeld van de begeleidende klasse-
raden. Hier zijn weliswaar ook de controle door de directie en de 
frequentie van de begeleidende klasseraden opgenomen. 

X 
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X X 

X X X X X 

X X 
	

X X X 
X X X X X 

X X X 	X X X 

X 

X X X 
X X 
	

X 

X X X 

Schema 22: Aanwezigheid en controle van de directie op en de leiding 
van de begeleidende klasseraden 

Scholen* 
ABC EFGHI J K 

directie is aanwezig op: 
al le begeleidende klasseraden 

- deel van de begel klasseraden,  
doch altijd op school ** 

- gering aantal begel klasser 

leiding van de begel. klasser • 
- directie 
- directie + coordinatoren 
- directie + klassedirecteurs 
- klassedirecteurs 

directie controleert de begel .  
klasseraden: 
- systematisch 
- niet systematisch 

frequentie van de begel. klasser.: 
- 1 à 2 maal per maand 
- 1 à 2 maal per trimester 

De scholen D en L zijn niet opgenomen omdat er in deze scholen 
geen begeleidende klasseraden bestaan. 

** In deze scholen verlopen verschillende begeleidende klasseraden 
parallel. De directie is steeds op één van deze klasseraden aanwe-

zig. 

De volgende besluiten kunnen op basis van schema 22 worden getrok-

ken: 

1. De meeste directeurs zijn altijd op schoof aanwezig wanneer er 
begeleidende klasseraden plaatsvinden. Meestai verlopen er echter 
verschil lende klasseraden parallel. 	Een aantal directeurs beperkt 
zich dan tot de klasseraden van een bepaald leerjaar of een be-
paalde graad, terwijl andere directeurs de verschillende klasseraden 
gedurende korte tijd bijwonen. 

2. In de meeste scholen warden de begeleidende klasseraden geleid 
door de klassedirecteurs. Slechts in drie scholen nemen de directie 
of de coordinatoren in alle klasseraden het voorzitterschap waar. 

3. De helft van de directies oefent een systematische controle uit op 
de begeleidende klasseraden. Hiertoe behoren de vier directeurs 
die zelf (altijd of soms) de begeleidende klasseraden leiden. 

ti. De coördinatoren zijn - zoals bij de evaluerende klasseraden -
meestal gewoon als leraar aanwezig. Zij hebben dus in de meeste 
scholen enkel bij de organisatie van de klasseraadactivi.teiten een 
belangrijke taak. 

Wat de betrokkenheid van de directies bij de begeleidende klasseraden 
betreft, kunnen duidelijk twee groepen scholen worden afgezonderd. 
De eerste groep bestaat uit de scholen A, I en J. In de scholen A en 
J worden alle begeleidende klasseraden door de directie geleid. School 
1 sluit hierbij aan, omdat de coordinatoren als onmiddellijke medewer-
kers van de directie kunnen worden beschouwd. In deze scholen 
wordt de werking van de begeleidende klasseraden ook systematisch 
door de directie gecontroleerd (o.m. door op alle klasseraden aanwe-
zig te zijn) . 
De tweede groep wordt gevormd door de scholen B, C, G en H. De 
directeurs van deze scholen zijn altijd op school aanwezig wanneer er 
begeleidende klasseraden zijn. Ze volgen ook altijd een bepaalde 
klasseraad, zonder evenwel het voorzitterschap op zich te nemen 
(enkel de di rectrice van school B neemt soms de leiding over wanneer 
de klasseraad niet vlot verloopt) . Gezien de vrij hoge frequentie van 
de begeleidende klasseraden in deze scholen, is dit toch geen geringe 
opgave voor deze directeurs. Ze oefenen evenwel geen systematische 
controle uit op de werking van de begeleidende klasseraden. 
De andere scholen {E, F en K) zijn niet bij één van beide groepen in 
te delen. 	De directeur van school F sluit echter in normale omstan- 
digheden aan bij de tweede groep, maar wegens de bouw van een 
nieuwe middenschool had .hij in het jaar van het onderzoek geen tijd 
meer om zich ernstig met de begeleidende klasseraden bezig te houden. 
Aan de directeurs is ook gevraagd waarom zij een aantal begeleidende 
klasseraden bijwonen. Allemaal hebben ze geantwoord dat dit voor hen 
een mogelijkheid is om de leerlingen beter te leren kennen. Vooral het 
leren kennen van de probleemgevallen blijkt belangrijk te zijn in het 
perspectief van eventuele contacten met ouders. Daarnaast zijn nog 
een tweetal motieven herhaaldelijk genoemd. Ten eerste biedt het 
bijwonen van begeleidende klasseraden de kans om als directie bepaalde 
gegevens mede te delen waarover leerkrachten vaak niet beschikken. 
Het betreft hier meestal informatie over de gezinssituatie van sommige 
leerlingen. Ten tweede zijn verschillende directeurs van mening dat 
hun aanwezigheid op de begeleidende klasseraden, een stimulans is 
voor de leerkrachten. 
Tot slot moet nog gewezen warden op een duidelijk verschil tussen de 
rijks- en de katholieke scholen. Het betreft de aanwezigheid van het  
PMS bij de evaluerende en begeleidende klasseraden. In de rijksscho-
len zijn er altijd één of meerdere vertegenwoordigers van het PMS op 
de klasseraden aanwezig. In de katholieke scholen is dit niet het 
geval. Op de begeleidende klasseraden is het PMS zelden of nooit 
vertegenwoordigd. De aanwezigheid is iets hoger op de evaluerende 
klasseraden. Wel wordt er naar aanleiding van een klasseraadbespre-
king geregeld een beroep gedaan op het PMS. Dit geldt overigens ook 
voor de rijksscholen. De hulp van het PMS wordt vooral ingeroepen 
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voor de individuele begeleiding van probleemleerlingen en voor het 
onderzoeken van de sociale situatie van bepaalde leerlingen. Huisbe-
zoeken blijken dan ook veeleer door een PMS-medewerker te worden 
afgelegd dan door de directeur of een leraar. 

§ 3. PATRONEN EN BEINVLOEDENDE FACTOREN VAN HET BELEID 
INZAKE K LASSERAADACT l V I TE 1 TEN 

173 

evaluerende klasseraden worden hier de spil van het 
klasseraadgebeuren (scholen D en L).  

Patroon 111: Onder impuls van de directie wordt constructief op de 
crisis rond de begeleidende klasseraden gereageerd .  
Door fundamentele wijzigingen aan het opzet van de 
begeleidende klasseraden (frequentie en/of leiding ) , wordt 
getracht het wezenlijke doel ervan - de remed ier ing - te 
herwaarderen. Deze aanpassingen kunnen gepaard gaan 
met een verruiming van de functie van de begeleidende 
klasseraden en een herdenking van het gehele k lasseraad-
concept (scholen A , 1 , J en K ) . 

1 . Beleidsinhoud 

Er kunnen verschillende criteria worden gehanteerd om de scholen naar 
hun beleid inzake klasseraadactiviteiten in groepen te verdelen. Een 
eerste mogelijk criterium is het aanbod van klasseraadactiviteiten. De 
enige interessante opdeling die op grond hiervan kan worden gemaakt, 
is: de scholen met en de scholen zonder begeleidende klasseraden.  
Waren er duidelijke gegevens voorhanden geweest omtrent het al of 
niet bestaan van Vakwerkgroepen in de rijksscholen, dan kon dit een 
geschikt criterium zijn geweest. Ook het criterium "vereiste inzet van 
de leerkrachten", is niet erg relevant. Enerzijds is de kwaliteit van 
de klasseraadactiviteiten veel belangrijker dan de kwantiteit. Ander-
zijds moet de vereiste inzet steeds worden gerelateerd aan het al of 
niet bezoldigd zijn van de klasseraadactiviteiten. Dit zou op zich 
misschien ook als criterium kunnen worden gebruikt. 	Het al of niet 

bezoldigen van de klasseraadactiviteiten wordt hier evenwel eerder als 
beïnvloedende factor beschouwd, gezien de sterke determinatie van de 
aanwending van het urenpakket. 
Uit de interviews blijkt dat er in de meeste VSO-scholen ernstig wordt 
getwijfeld aan de effectiviteit van de begeleidende klasseraden, zoals 

die 	klassiek worden opgevat en in ongeveer al le scholen jarenlang 
hebben gefunctioneerd. 	Het school beleid heeft hierop echter zeer 
verschillend ingespeeld, Dit wijst op een verschillende betrokkenheid 
van de lokale beleidsverantwoordelijken op het klasseraadgebeuren. De 
wijze waarop is gereageerd op deze crisis, is dan ook het meest rele-
vante criterium om het beleid inzake klasseraadactiviteiten van de 
scholen te beoordelen. Hoger zijn reeds drie algemene reactiepatronen 
beschreven: 
Patroon 1: 	Niettegenstaande de kritiek op het klassieke patroon van 

begeleidende klasseraden, wordt er fundamenteel niets aan 
veranderd. De begeleidende klasseraden worden vrij 
frequent en onder leiding van de klassedirecteur georga-
niseerd en blijven centraal in het ruimer aanbod van 
klasseraadactiviteiten (scholen B, C, E, F, G en H ) . 

Patroon 11: De begeleidende klasseraden worden op het moment dat ze 
niet meer kunnen worden bezoldigd, afgeschaft. De 

2. Besluitvorming  

Het besluitvormingsproces kan in vier fasen worden opgedeeld. Ten 
eerste het bepalen van de algemene beleidslijnen, de uitwerking van 
het concept van de klasseraadactiviteiten. Ten tweede de concrete 
organisatie van de klasseraadactiviteiten. Ten derde de aanwezigheid 
van de directie op en de leiding van de centrale activiteiten, n1. de 
evaluerende en begeleidende klasseraden. En ten vierde de controle 
op 	de werking van de klasseraadactiviteiten (wat enkel m . b . t. de 
begeleidende klasseraden is onderzocht) . Wanneer getracht wordt een 
zo volledig mogelijk beeld van de besluitvorming in de scholen te 
vormen, dan kunnen - mits enige vereenvoudiging - drie patronen van 
besluitvorming worden onderscheiden. Vooraleer met de bespreking 
van deze patronen te starten, moeten twee opmerkingen worden ge-
maakt. Ten eerste zijn de scholen D en L hier buiten beschouwing 
gelaten. De reden hiervan is dat zij geen begeleidende kiasseraden 
meer organiseren, waardoor zij op een aantal punten niet met de 
andere scholen kunnen worden vergeleken. De tweede bemerking 
betreft het gebruik van de termen "directie" en "coördinatoren" bij de 
bespreking van de patronen. Deze termen hebben enkel betekenis 
wanneer het om een katholieke school gaat. Immers in de rijksschoIen 
zijn geen graadcoardinatoren . 	Er zijn evenmin rijksscholen in het 
onderzoek opgenomen waar, naast de directeur, ook een onderdirecteur 
functioneert. 
Patroon 1: 	De directie speelt een bepalende rol in alle fasen van het 

besluitvormingsproces. De directie en de coordinatoren 
bepalen de grote lijnen van het klasseraadbeleid en orga-
niseren de klasseraadactiviteiten. De directie zit alle 
evaluerende klasseraden voor en alle of het grootste deel 
van de begeleidende klasseraden. Daarenboven oefent de 
directie een systematische controle uit op de werking van 
de begeleidende klasseraden (scholen A, B , 1 en J ) . 

Patroon 11: De directie en de coordinatoren ontwikkelen het concept 
en organiseren de klasseraadactiviteiten. De begeleidende 
klasseraden worden ook op systematische wijze door de 
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directie gecontroleerd. De inbreng van de directie tij-
dens de evaluerende en begeleidende klasseraden is 
daarentegen zeer gering. De aanwezigheid van de direc-
tie is beperkt en de leiding wordt aan de klassedirecteurs 

gedelegeerd (school K). 
Patroon III: De directie en de coordinatoren bepalen de grote beleids-

lijnen van het klasseraadbeleid en organiseren de klas-
seraadactiviteiten. Hun actieve inbreng tijdens de klas-
seraden zelf beperkt zich grotendeels tot de evaluerende 
klasseraden. De directie (in school 0 afgewisseld met de 
coordinatoren) is op alle evaluerende klasseraden aanwezig 
en neemt in sommige gevallen ook de leiding. De aanwe-
zigheid van de directie op de begeleidende klasseraden is 
daarentegen beperkt. Het voorzitterschap ervan wordt 
overigens aan de klassedirecteurs gedelegeerd. De 
directie oefent evenmin een systematische controle op de 
werking van de begeleidende klasseraden uit (scholen C, 

E, F, G en H). 

3. Beïnvloedende factoren 

Het beleid inzake klasseraadactiviteiten Van de scholen is, zowel naar 
de beleidsinhoud als naar de besluitvorming, herleid tot drie patronen. 
De vraag dringt zich op welke factoren een verklaring kunnen bieden 
voor de verschillen tussen de scholen, m.a.w., welke variabelen 
bepalen het beleid inzake klasseraadactiviteiten dat een school voert ? 
Schema 23 brengt de factoren "net", "onderwijsvorm" en het "al of niet 
bezoldigen van klasseraadactiviteiten", in relatie met de patronen van 

beleidsinhoud.  

Schema 23: Beinvloedende factoren van de inhoudelijke oriëntering 
van het beleid inzake klasseraadactiviteiten 

Beinvloedende 
	

beperkend klassieke patroon 	vernieuwend 
factoren 
	

beleid 	van (begeleidende) 	beleid 
klasseraden 

D L 	BCEFGH 	Al J K 

bezoldiging 
klasseraadactiv.: 
- bezoldigd 
	

X X X 
- niet bezoldigd 
	

X X 	X X X 
	

X X X 

onderwijsnet: 
- rijksonderwijs 	 X X 
- kath. onderwijs 	 X XX X 

	
X X X 

onderwijsvorm: 
- ASO 
	

X X 	X X X 
- TSO/BSO 
	

x 
	

X X* X 

* School C heeft zowel ASO- als TSO/BSO-richtingen. 

Uit dit schema blijkt duidelijk dat geen enkele van deze structurele 
gegevenheden een bepalende invloed heeft op het gevoerde beleid 
inzake klasseraadactiviteiten. Alleen zou kunnen opgemerkt worden 
dat in beide scholen van de eerste groep de klasseraadactiviteiten niet 
bezoldigd zijn, maar dit ligt voor de hand. De factor "wetgeving en 
reglementering" blijft hier buiten beschouwing omdat de reglementaire 
beschikkingen voor beide netten dezelfde zijn. Er zijn verder geen 
aanwijzingen dat andere structurele gegevenheden, zoals b.v. de 
schoolgrootte, een belangrijke invloed uitoefenen. 
Wat de besluitvorming betreft, is de situatie sterk gelijklopend, met 
uitzondering van het feit dat in de katholieke scholen, de graadco5r-
dinatoren in de regel intensief worden betrokken bij het bepalen van 
de beleidslijnen en organisatie van de klasseraadactiviteiten. 
Er bestaat op het lokale vlak een grote beleidsruimte inzake organisatie 
en vormgeving van de klasseraadactiviteiten. De reglementaire be-
schikkingen zijn minimaal. Het feit dat de klasseraadactiviteiten niet 
meer bezoldigd worden, hoeft daarenboven de reële vrijheid niet nood-
zakelijk ernstig in te perken. integendeel, in een paar scholen wordt 
de bezoldiging van de klasseraden aangeduid als mogelijke belemmering 
voor een meer efficiënte werking. Andere structurele factoren blijken 
evenmin het klasseraadbeleid te domineren. 
De belangrijkste determinant lijkt dus de directie zelf te zijn. 	In dit 
geval zou er weliswaar een zekere coherentie moeten bestaan tussen de 
inhoudelijke oriëntering van het klasseraadbeleid en de betrokkenheid 
van de directie bij de klasseraadactiviteiten. Deze overeenstemming is 
niet gemakkelijk aan te tonen wanneer de klasseraadactiviteiten als 



geheel en in al hun facetten worden beschouwd. Dit is wel goeddeels 
mogelijk wanneer de aandacht wordt geconcentreerd op wat het centraal 
element van de kiasseraadactiviteiten zou moeten zijn: de begeleidende  
klasseraden. De hypothese is: directies die de begeleidende klassera-
den - niettegenstaande de kritiek - volgens het klassieke patroon 
organiseren, houden zich in mindere mate met de organisatie, leiding 
en controle van de begeleidende klasseraden bezig dan directies die dit 
patroon ingrijpend hebben gewijzigd (abstractie makend van de scholen 
D en L, die geen begeleidende klasseraden meer organiseren). Deze 
hypothese wordt grotendeels bevestigd wat de leiding en de controle 
betreft. Dit blijkt uit schema 22. Wat de organisatie betreft, zou de 
situatie in de scholen B en C op een contradictie kunnen wijzen. De 
directeurs van deze scholen nemen immers de organisatie van de bege-
leidende klasseraden volledig op zich, niettegenstaande ze niet ver-
nieuwingsgezind zijn. Dit kan wellicht verklaard worden door het 
ontbreken van een onderdirecteur en van graadcoërdinatoren in deze 

scholen. 
Dit parallellisme tussen de beleidsinhoud en de besluitvorming, be-
vestigt uiteraard de centrale plaats van de directie in het beleid inzake 
klasseraadactiviteiten. 

HOOFDSTUK 6 
EVALUATIE, DELIBERATIE EN ORIENTERING 

Het hoofdstuk "Evaluatie, deliberatie en oriëntering" bestaat uit twee 
deren. 	Het eerste deel (§ 1. Evaluatie) behandelt de evaluatie uitge- 
voerd door de leerkracht en het kader waarbinnen dit gebeurt. De 
meeste aandacht gaat hierbij naar drie onderwerpen: de spreiding van 
de evaluatiemomenten, de evaluatiecategorieën en -normen, die warden 
gehanteerd en de rapportering. 
Het tweede deel beschrijft het evaluatief gebeuren op het einde van 
het schooljaar en is - vrij arbitrair - in drie thema's gestructureerd. 
Het eerste thema analyseert de deliberatie als proces (§ 2). Het omvat 
de volgende onderwerpen: de predeliberatie, de gegevens en normen 
die bepalend zijn voor slagen en niet-slagen en de besluitvorming op 
de delibererende klasseraden. Het tweede thema heeft het over de 
resultaten van de eindbeoordeling: de attesten en de adviezen (§ 3). 
In het derde thema tenslotte, wordt een problematiek uitgediept die in 
beide vorige thema's opduikt, nl. de invloed (van de daling) van het 
Ieerlingenaantal op de deliberatie en oriëntering van de leerlingen 
(§ 4) 
In het besluit wordt gezocht naar enkele meer algemene patronen van 
evaluatie en oriëntatie, en worden de belangrijkste beïnvloedende 
factoren meer systematisch behandeld. Hier worden ook de beleidsin-
houd en de besluitvorming - die in de verschillende thema's van het 
hoofdstuk door elkaar lopen - afgezonderd en tot hun essentie herleid. 

§ 1. EVALUATIE 

Evaluatie in het onderwijs is een zeer breed onderwerp. De bespre-
king wordt hier hoofdzakelijk tot drie thema's beperkt. Ten eerste 
wordt de spreiding van de evaluatiemomenten beschreven. Hier wordt 
vooral de verhouding tussen deelproeven (formatieve evaluatie) en 
eindproeven (summatieve evaluatie) enerzijds (1) en het opleggen van 
herexamens anderzijds, behandeld. Ten tweede wordt het probleem 
van de evaluatiecategorieën aan de orde gesteld: hoe worden de resul-
taten van de leerlingen op deel- en eindproeven uitgedrukt ? rri de 
mate van het mogelijke wordt ook getracht de volgende twee - nauw bij 
elkaar aansluitende - vragen te beantwoorden: op welke gegevens zijn 
deze beoordelingen, deze scores gebaseerd en welke normen worden 
gehanteerd ? Het derde thema is de rapportering. De centrale vraag 
is hier: welke informatie biedt het rapport dat aan de leerlingen en 
hun ouders wordt meegegeven ? 
De uitwerking van de verschillende evaluatie-activiteiten, zoals ze aan 
bod komen in de drie bovenstaande thema's, is voor de meeste VSO- 
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scholen tijdens de voorbije jaren een zeer belangrijke opgave geweest 
en blijkt nog steeds vrij veel aandacht op te eisen. Om dit dynamis-
che, procesmatige karakter zo goed mogelijk weer te geven, wordt de 
bespreking van de evaluatie grotendeels chronologisch opgebouwd. Er 
wordt dus niet van bij de aanvang een onderscheid gemaakt tussen 
beleidsinhoud en besluitvorming. 
Ten eerste worden enkele aspecten belicht van de lange en vaak 
moeizame weg die op het vlak van de evaluatie is afgelegd, sedert de 
scholen naar het VSO zijn overgestapt. Vervolgens wordt de actuele 
situatie in de scholen toegelicht. In een derde punt wordt aangetoond 
dat deze situatie geen eindpunt is. Veel scholen werken nog aan hun 
evaluatie-activiteiten. In elk van deze "fasen" wordt getracht, in de 
mate van het mogelijke, de drie reeds aangekondigde thema's te belich-
ten. Tenslotte worden de bevindingen meer systematisch samengevat 
in functie van het onderscheid tussen beleidsinhoud en besluitvorming. 

1. De omschakeling naar het VSO  

De invoering van het VSO vereiste o.m. een nieuwe, aangepaste eva-
luatie. De implementatie hiervan is echter niet rimpelloos verlopen. 
Hier dient echter een onderscheid gemaakt te worden tussen het rijks-

en het katholiek onderwijs. 
In het rijksonderwijs zijn - als onderdeel van de globale vernieuwing -
de nieuwe evaluatie-activiteiten van bovenaf, via ministeriële omzend-
brieven, opgelegd en ingevoerd. De vrijheid van de scholen was 
miniem. Dit verklaart de bondigheid van de bespreking. In de loop 
van de jaren zijn verschillende aspecten van de evaluatie in het VSO 
aangepast. Zo is o.m. het aantal evaluatiebeurten verminderd. Her-
examens kunnen in welbepaalde gevallen terug worden opgelegd. En 
de resultaten van de leerlingen worden terug in cijfers i.p.v. letters 
uitgedrukt. Over de mogelijkheden van de school bij de vernieuwing 
van de evaluatie-activiteiten zegt een directeur: 

(...) Als men ons iets voorgehouden heeft, dan moeten wij dat 
proberen toe te passen. Zo'n vergaderingen waarop dat dan 
meegedeeld wordt, waarop dat besproken wordt, zijn meestal erg 
vinnig, omdat de leraars over het algemeen, nogal kritisch zijn 
als er een nieuwe Minister komt, een nieuwe of verbeterde ver-
sie,... Maar uiteindelijk komt daar dan toch een compromis uit 
de bus, een compromis dat niet veranderend optreedt, maar dat 
als doel heeft: hoe gaan we, wat ons nu voorgehouden is, samen 
realiseren ? Moeten we daar afspraken voor maken ? Dus wij 
doen eigenlijk niets anders als wat men ons voorhoudt, in de mate 
dat wij het kunnen. 

Deze uitspraak suggereert dat de rijksscholen toch over enige beleids-
ruimte bij de vormgeving van de evaluatie zouden beschikken. Dit zou 

het gevolg zijn van het feit dat de omzendbrieven nog een zekere 
lokale invulling vereisen. De volgende uitspraak van dezelfde direc-
teur concretiseert dit: 

(...) Op zo'n klasseraden waar de meningen verschillen, kan 
iemand die wit zegt altijd een stukje tekst uit een circulaire halen 
waarmee hij gelijk krijgt. Maar een ander leraar, die zwart heeft 
gezegd, kan over hetzelfde feit met een ander stukje tekst ook 
zijn argument staven. Dus zij lezen we! beide hetzelfde maar hun 
gevoelen en hun ingesteldheid kan je toch nooit volkomen op 
mekaar afstemmen. En dan is het zo een beetje mijn delikate taak 
te voelen waar de meerderheid naar toe wil ( ...) 

Deze indruk wordt echter in de andere rijksscholen niet bevestigd. 
Hier is er alleen sprake van mededelen en uitvoeren van de richtlijnen. 
Dit sluit evenwel niet uit dat er in alle scholen kritiek wordt geuit op 
nieuwe reglementeringen. Er wordt ook steeds getracht deze kritische 
bedenkingen op één of andere wijze aan het Ministerie kenbaar te 
maken: via directievergaderingen, via inspectieleden of schriftelijk 
rechtstreeks aan de betrokken dienst. Meestal wordt hierop niet 
gereageerd. Toch kunnen deze initiatieven mede aan de basis liggen 
van de hoger beschreven wijzigingen die aan de evaluatie-activiteiten 
zijn aangebracht. 

De uitwerking van de evaluatie is in de katholieke scholen heel ver-
schillend verlopen. In het katholieke net werden geen specifieke 
evaluatie-activiteiten aan de scholen opgelegd. De scholen dienden, in 
de voorbereiding op de overstap naar het VSO, een geheel van evalua-
tie-activiteiten te ontwikkelen dat enerzijds zo goed mogelijk bij de 
vernieuwingsprincipes aansloot en anderzijds ook strookte met de 
verwachtingen en wensen van de meerderheid van het lerarenkorps. 
/n de katholieke scholen van het onderzoek, die in 1980 met de om-
vorming naar het VSO zijn gestart, verliep deze voorbereiding aanvan-
kelijk grotendeels op regionaal niveau (2) en onder de leiding van een 
nationale VSO-coiiirdinator. Dit overleg heeft in beide, waar het onder-
zoek gebeurde, regio's geen concrete resultaten opgeleverd. Over het 
rapport - een belangrijk aspect van de evaluatie - zegt een graad-
coiirdinator: 

(...) Wij hebben ook geprobeerd een gezamenlijk schoolrapport te 
maken. Ziet ge, één rapport voor alle scholen van de regio. We 
hebben dat wel geprobeerd, maar toch blijft iedereen zijn eigen 
denken behouden ( ...) Daar is wel iets van overgebleven, maar 
toch niet veel. 	Iedere school blijft zijn eigen gezicht behouden. 
Eigenlijk maar goed ook, want wat we gedacht hadden met het 
VSO van "alles wordt nu gelijk", dat is eigenlijk toch niet wat de 
eigenheid van een school is, hoor. Dus die zes jaar zijn eigenlijk 
al een zware weg geweest. Eerst proberen zoveel mogelijk zelf te 
doen en dan toch tot de ontdekking komen, dat iedereen zijn 
eigen gezicht moet behouden. 
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Na de mislukking van het regionaal overleg, hebben verschillende 
scholengemeenschappen van regio H getracht alsnog tot enige coordina-
tie te komen. De verschillen tussen de scholen waren echter te groot 
om ook op het niveau van de scholengemeenschap tot een tastbaar 
resultaat te komen. Een graadcoördinator verduidelijkt dit: 

(...) Wij hebben ook geprobeerd in de scholengemeenschap een 
gemeenschappelijke evaluatie op touw te zetten. Dat is vier, vijf 
jaar geleden. Daar zijn we echt niet in geslaagd omdat er toch 
een verschil in evaluatiesystemen is tussen ASO en BSO en TSO. 
Ik denk bijvoorbeeld aan de scheiding basis-uitbreiding. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de spreiding van de toetsen. Dat is wel ver-
schillend. Dus wij hebben geen uniformiteit kunnen krijgen in de 
scholengemeenschap. En dan zijn we een beetje in onze eigen 
school gaan werken (...) 

Als gevolg van het falen van het interscolaire overleg zijn alle scholen 
met een wijze van evalueren gestart die duidelijke, eigen accenten 
vertoonde. Niettegenstaande de vrij grondige voorbereiding, was de 
ontwikkeling van de evaluatie-activiteiten hiermee niet af. 	Uit.  de 
interviews blijkt duidelijk dat dit met het VSO is meegegroeid. Men 
paste vaak jaarlijks de evaluatie aan, naarmate het VSO in een hoger 
leerjaar werd ingevoerd. Dit waren vaak kleine bijsturingen. Toch 
zijn er in alle scholen, in de zes jaar van de omschakeling naar het 
VSO, ook meer fundamentele wijzigingen aangebracht. 
Verschillende scholen hebben tijdens de omvorming naar het VSO 
ongeveer elk jaar met een ander rapport gewerkt. In alle scholen 
heeft het rapport vrij ingrijpende wijzigingen ondergaan. Daarnaast 
hebben verschillende scholen het systeem van de permanente evaluatie 
aangepast (scholen H, I, J en K). De bijsturingen gebeurden steeds 
in de richting van een beperking van het aantal en een duidelijker 
groepering van de evaluatiemomenten. in een aantal scholen zijn ook 
de evaluatiecategorieën gewijzigd in de zin van een eenvoudiger pun-
tensysteem (zeker in de scholen G, I en J). In een drietal scholen is 
eveneens het onderscheid tussen basis- en uitbreidingsdoelstellingen 
als uitgangspunt voor de evaluatie opgeheven (scholen E, I en J). 
Niettegenstaande de verschillen tussen de katholieke scholen onderling, 
moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de rijks- en 
de katholieke scholen. De rijksscholen waren voor de vormgeving van 
de evaluatie quasi volledig afhankelijk van hun inrichtende macht. De 
katholieke scholen konden daarentegen op dit vlak een actief beleid 
voeren. Noch de Minister, noch de inrichtende machten van de katho-
lieke scholen, hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. De vraag 
dringt zich dus op: hoe is de besluitvorming over de evaluatie-acti- 
viteiten verlopen ? 	Uiteraard zijn ook hier verschillen tussen de 
scholen vastgesteld. Toch vertoont de besluitvorming in alle katho-
lieke scholen een duidelijk parallellisme: zowel de directie, de coor-
dinatoren en de leerkrachten als de ouders zijn actief bij de ontwik-
keling van de evaluatie betrokken (geweest). 
De directie en de coordinatoren vormen in de meeste scholen het team 

dat het ontwikkelingsproces begeleidt en stuurt. Vooral de graadcoar-
dinatoren lijken de pleitbezorgers van de vernieuwingsideeën. Dit is 
niet verwonderlijk omdat de coördinatoren in veel gevallen leerkrachten 
zijn die zich, reeds bij de voorbereiding op het VSO, sterk voor de 
vernieuwing hebben geïnteresseerd en ingezet. De directies steunen 
de coordinatoren hierin, hoewel zij met het gehele lerarenkorps reke-
ning moeten houden. Meestal lijken de discussies over de evaluatie 
niet tot een consensus te leiden, waardoor de directie uiteindelijk de 
knoop moet doorhakken. In dergelijke gevallen moet de directie be-
slissingen nemen die door de meerderheid van de leerkrachten warden 
aanvaard. 

Het is opvallend dat de leerkrachten ernstig geraadpleegd worden als 
over aanpassingen van de evaluatie-activiteiten wordt beslist. De 
noodzaak om bepaalde activiteiten aan te passen is overigens vaak het 
gevolg van de onvrede bij een aantal leerkrachten. De consultatie van 
het lerarenkorps neemt verschillende vormen aan. Sommige scholen 
hebben een enquête bij de leerkrachten gehouden. Meestal verloopt de 
raadpleging echter via thematische of begeleidende klasseraden en de 
bestaande participatieorganen. Verschillende scholen hebben werk-
groepen ad hoc opgericht en hebben een pedagogische studiedag aan 
de evaluatie besteed. Bij wijzigingen van het rapport krijgen de 
leerkrachten vaak de mogelijkheid om op een modelexemplaar te reage-
ren. 
Ook de invloed van de leerlingen en vooral van de ouders, is bij de 
uitwerking van de evaluatie duidelijk zichtbaar. Zij vragen vooral 
duidelijke evaluatiecategorieën en een eenvoudig rapport. De volgende 
uitspraak van een graadcoërdinator heeft betrekking op het beoordelen 
op grond van basis- en uitbreidingsdoelstellingen. 

(...) De ouders vonden dat het niet meer begrijpelijk was. 
Bijvoorbeeld, de dochter had 25 op 30 voor een dictee en toch 
was ze niet geslaagd. Dat is echt heel moeilijk aan ouders uit te 
leggen (...) Eigenlijk komt dat wel raar over, 25 op 30 en niet 
geslaagd. 

Dikwijls blijken de wensen van de leerkrachten deze van de ouders te 
bevestigen. Een directrice illustreert dit: 

(...) Wat de beoordeling betreft, hebben we ook al verschillende 
wegen bewandeld. We zijn van basis en extra, tot een zevenpun-
tenschaal, terug naar een tienpuntenschaal gegaan. Dat is dan 
toch wel vanuit de druk van de leerkrachten voor een stuk. 
Maar ook omdat wij daar zelf niet goed weg mee konden, bij de 
einddeliberatie (...) Wij zijn toch terug overgeschakeld op een 
tienpuntenschaal en op 't einde tot punten op 100. En we voelen 
ons daar veel rustiger en beter bij. We krijgen er een veel 
klaardere kijk mee op de leerlingen (...) 't is ook vanuit de 
vraag van de ouders, in het oudercomité:.  "Moet dat dan zo ? We 
hebben daar geen zicht op." En dan waren het nog altijd pun- 
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ten, vijf op zeven, en zo. Maar als er leerlingen van een andere 
school naar hier komen met A's, B's en C's, ik heb daar zelf toch 
ook geen zicht op. 

2. De actuele situatie 

De evaluatie is een zeer omvattend en een complex fenomeen dat moei-
lijk door interviews is te vatten. Hierdoor zijn we genoodzaakt ons te 
beperken tot één of twee aspecten van elk thema: de spreiding van de 
evaluatiemomenten, de gebruikte evaluatiecategorieën en de rapporte-
ring. 
Wat de spreiding van de evaluatiemomenten betreft, is de eerste vraag: 
worden er in de eerste graad eindproeven georganiseerd ? 	In de 

rijksmiddenscholen (A en B) is dit niet het geval, hoewel er in school 
A in het tweede jaar ook grotere leerstofgehelen worden getoetst. In 
alle katholieke scholen met een eerste graad (scholen E, F, I, K, L) 
worden wel eindproeven georganiseerd. School K neemt hier een 
enigszins aparte positie in, omdat de eindproeven in de eerste graad 
pas na een eerste volledige VSO-cyclus en na grondig overleg terug 
zijn ingevoerd. Een graadcoërdinator: 

(...) Tot en met vorig schooljaar had men in de eerste graad 
geen echte proevenperiodes. Dus dat was echt gespreide evalua-
tie. Daartegen is geleidelijk aan felle reactie gegroeid en daarom 
hadden we gezegd: "Na zes jaar evalueren we dat." En we 
hebben dat dus dit jaar veranderd. In de eerste twee jaren 
hebben ze nu vier periodes, waarin ze enkel op de hoofdvakken 
proeven doen ( ...) 

Op de vraag naar het gewicht van de deelproeven en eindproeven in 
het geheel van de evaluatie, kan een partieel antwoord worden gege-
ven. In de rijksschoten is een evolutie over de verschillende graden 
opgelegd. Bij een hogere graad verliezen de deelproeven en winnen 
de eindproeven aan belang. Deze evolutie is ook in de katholieke 
school K vastgesteld. De directeur van school C maakt melding van 
een cesuur middenin de tweede graad: 

(...) Laat het mij zo stellen dat de leerkrachten die in het 5e en 
6e leerjaar les geven doorgaans licentiaten zijn. En die geven 
ook in het 4e leerjaar les. Mijn ondervinding is dat zij het 
systeem van het 5e en 6e leerjaar ook in het 4e leerjaar toepas-
sen. Degenen die in de derdes les geven, geven over het alge-
meen ook les in de eerste twee leerjaren. Laat mij zeggen dat het 
evaluatiesysteem in het 3e leerjaar lichtjes verschilt van dit van 
een 4e leerjaar (...) 

Van de overige (katholieke) scholen is alleen de situatie van de scho-
len 1 en L gekend. Hier wordt in de verschillende graden hetzelfde 

stramien gevolgd, waarbij het belang van de deelproeven duidelijk 
ondergeschikt is aan dit van de eindproeven (respectievelijk 20 en 25 
procent). 

Een ander aspect is de organisatie van de herexamens. Slechts in vier 
katholieke schoten (E, I, K en L) blijkt het gebruik van herexamens 
niet principieel afgeschaft. Toch wordt ook in deze scholen getracht 
het aantal herexamens te beperken. In de meeste overige scholen 
wordt slechts in uitzonderlijke gevallen van herexamens gebruik ge-
maakt, bijvoorbeeld wanneer een leerling door ziekte aan een toetsen- 
periode niet kon deelnemen en daarenboven weinig kans op slagen 
maakt in een hoger leerjaar. 

Het tweede thema is de wijze waarop de resultaten op de deel- en 
eindproeven worden uitgedrukt. De evaluatiecategorieën kunnen 
kwalitatief of kwantitatief zijn. 	Kwantitatieve scores zijn gewoon de 
cijfermatige weergave van het behaalde resultaat op de toets. In de 
scholen G en H worden dergelijke evaluatiesymbolen gehanteerd. Met 
kwalitatieve scores wordt in de eerste plaats bedoeld dat de score een 
prestatieniveau weergeeft, veeleer dan een optelsom van het aantal 
juist beantwoorde vragen van de toets. Soms kunnen dergelijke scores 
ook meer subjectief en toekomstgericht zijn. 	Ze duiden in dit geval 
aan hoeveel kans op slagen die bepaalde leerling heeft in het volgend 
leerjaar. Kwalitatieve evaluatiecategorieën kunnen de vorm aannemen 
van een verbale uitdrukking ("zeer goed", "goed", enz.), een letter 
of een rangcijfer. De meeste scholen hanteren een cijferaanduiding. 
De scholen F en E (eerste en tweede graad) gebruiken een vijfpunten- 
schaal. De andere scholen die kwalitatieve evaluatiecategorieën ge-
bruiken, inclusief de rijksscholen, zijn terug op een tienpuntenschaal 
overgestapt. Misschien is dit wel een bekrachtiging van de tendens 
naar een meer traditionele, cijfermatige benadering. 
School K gebruikt letters. Dit systeem dateert reeds van het begin 
van de jaren zeventig, toen de school heeft deelgenomen aan het zgn. 
"docimologisch experiment". In een recent gehouden enquête heeft de 
meerderheid van de leerkrachten het gebruik van letters opnieuw 
bevestigd. School E, tenslotte, hanteert zowel kwalitatieve (eerste en 
tweede graad) als kwantitatieve (derde graad) scores. 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de aard van de scores 
(de evaluatiecategorieën) en de wijze waarop een prestatie in een 
bepaalde score wordt omgezet. Dit laatste is ook in de interviews in 
de katholieke scholen aangeraakt. Meer concreet is het de vraag of de 
kwalitatieve evaluatiecategorieën, die in de meeste katholieke scholen 
worden gebruikt, een zuiver cijfermatige aanpak verbergen. Uit de 
interviews kan worden opgemaakt dat dit meestal het geval is. Wel 
benadrukken een aantal directeurs en graadcoërdinatoren dat de leer-
krachten op dit vlak een grote autonomie hebben behouden, waardoor 
er grote verschillen tussen de leerkrachten bestaan bij het beoordelen 
van een proef of een toets. Volgens de directies en coordinatoren, 
tellen de meeste leerkrachten echter eenvoudig de juiste antwoorden op 
en zetten de aldus bekomen kwantitatieve score (desgevallend) in een 
kwalitatieve score om. Alleen in school K zou nog een aanzienlijk deel 
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van de leerkrachten kwalitatieve beoordelingen geven. Het is wellicht 
niet toevallig dat enkel in deze school letters als evaluatiecategorieën 
worden gehanteerd. 
Een andere belangrijke vraag is of er bij het evalueren een onder-
scheid wordt gemaakt tussen basis- en uitbreidingsdoelstellingen. De 
gegevens hierover ontbreken voor de rijksscholen en de scholen G, l< 

en L. 	In de scholen 1 en J is de leerstof nog aan basisdoelstellingen 
gekoppeld, maar deze koppeling wordt niet meer tot het niveau van de 
evaluatie doorgetrokken. In de scholen E (eerste en tweede graad) en 
H bestaat het onderscheid tussen basis- en uitbreidingsdoelstellingen 
bij het evalueren in principe nog. Het wordt in de praktijk echter 
steeds minder toegepast. Dit gebeurt enkel in school F op systematis-
che wijze. Het (in voldoende mate) bereiken van de basisdoelstellingen 
is bepalend voor het slagen. Toch verloopt dit ook hier niet pro-
bleemloos, vooraf omdat sommige leerkrachten de neiging hebben om de 
slaagnorm sterk op te drijven. De school heeft met het werken met 
basis- en uitbreidingsdoelstellingen ook reeds een hele evolutie achter 
de rug. Een graadcoiirdinator: 

(...) Vroeger, voor vijf of zes jaar, verbeterden wij zelfs de 
uitbreiding niet meer als de leerling de norm (basis) niet behaald 
had. Na een tijd moesten we ze toch verbeteren (...) Dan heeft 
de directeur beslist: "Voortaan worden ook op het rapport zowel 
basis als uitbreiding vermeld, zelfs indien de leerling de norm 
niet gehaald heeft" ( ...) 

Wat het derde thema, de rapportering, betreft, stellen we in de rijks-
scholen vast dat de resultaten van de leerling op het rapport niet 
t.o.v. de resultaten van de rest van de klas worden gesitueerd. Het 
voorgeschreven rapport omvat naast het waardecijfer en de daarbij 
aansluitende commentaar, enkel een grafiek die de vorderingen van de 
individuele leerling weergeeft. 	In een aantal katholieke scholen (E, F, 
G, H en L) wordt wel een spreiding van de resultaten van alle leerlin-
gen van de klas opgenomen. Van de overige scholen (I, J en K) 
ontbreken deze gegevens. 
Een tweede vraag betreffende de rapportering is of er totalen worden 
berekend van scores van verschillende toetsenbeurten en van verschil-
lende vakken. Dit is zeker niet het geval in de rijksscholen en de 
katholieke scholen F, G en H. 

3. Geen eindpunt 

De beschrijving van de actuele toestand, kan de indruk wekken dat de 
scholen, na verschillende jaren van zoeken en proberen, tot rust zijn 
gekomen en dat ze een optimaal functionerend geheel van evaluatie-ac-
tiviteiten hebben uitgebouwd. Deze indruk is verkeerd. In zowat alle 
scholen staat de evaluatie nog in mindere of meerdere mate onder druk 

en zaf ze, als gevolg hiervan, in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog 
worden aangepast. 
In het rijksonderwijs worden de evaluatie-activiteiten aan de scholen 
opgelegd en worden de regels, volgens de directeurs, ook strikt nage- 
leefd. 	In de vier rijksscholen zijn echter, door de directeur of door 
leerkrachten, aspecten van de evaluatie aangewezen die bepaalde 
leerkrachten liever zouden gewijzigd zien. De meeste kritiek wordt 
geuit op het rapport: enerzijds op de vorm ervan, maar vooral op de 
commentaar die bij de resultaten moet worden ingeschreven. Het 
zinvol becommentariëren van de scores en het formuleren van remedië-
ringsvoorstellen (voor elk vak afzonderlijk), blijken voor de meeste 
leerkrachten zeer moeilijk te zijn. De meeste directeurs klagen dan 
ook over de oppervlakkigheid waarmee dit gebeurt. Daarnaast blijken 
nog een drietal aspecten van de evaluatie door een deel van de leer-
krachten moeilijk aanvaard te worden: de principiële afschaffing van de 
herexamens, het gebruik van cijfers en het ontbreken van punten voor 
"opvoeding". 
In drie scholen (A, C en D) mag deze kritiek niet overschat worden. 
De wijze van evalueren is er wellicht door de meeste leerkrachten goed 
aanvaard en geïntegreerd. De directeur van school C spreekt van 
enkele "traditionalisten", die er open voor uit komen dat ze meer voor 
de evaluatie van het type II voelen. Enkel de directrice van school B 
veralgemeent dit voor heel haar lerarenkorps: 

Mijn visie is niet altijd dezelfde als die van de leerkrachten. 	De 
leerkrachten zouden graag tot het puntensysteem terug overgaan; 
zouden graag tot herexamens terug overgaan. Zij vragen voort-
durend naar herexamens. Zij denken traditioneler. Ik meen dat 
ik het gezegd heb, dat komt omdat zij ooit met het traditionele 
systeem gewerkt hebben. Leerkrachten die in het VS0 opge-
groeid zijn, zijn veel meer VSO-mlnded. Mijn visie is bepaald 
door de omzendbrieven en wordt ook mee bepaald door de heel 
veel goeie punten die in het VSO zitten. Ze is ook mee bepaald 
door de bekommernis om de leerlingen. De bedoeling is niet om 
een leerling af te maken, maar om een leerling zo ver mogelijk te 
brengen in de richting die hem het best schikt. De leraar denkt 
veel meer vakgericht: leerling X kent mijn vak niet, dus leerling 
X mag niet overgaan. Zo denkt een leraar vaak. 

Ook in de katholieke scholen is de evaluatie een steeds weerkerend 
discussiepunt. Enkel in school L lijkt hiervan weinig of niets te 
merken. Dit houdt wellicht met twee factoren verband. Ten eerste is 
de evaluatie in school L terug sterk in de richting van het traditionele 
systeem geëvolueerd. Hierdoor is er voor kritiek - die doorgaans op 
de vernieuwingselementen gericht is - nog weinig aanleiding. 	Ten 
tweede laat de evaluatie nog een aanzienlijke autonomie aan de leer-
krachten. Dit blijkt o.m. uit de volgende uitspraak van een graad-
coeirdinator van school L: 
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(...) Ik weet zeker en vast dat een vrij grote groep van mensen, 
zonder al te grote kritiek, dat (evaluatie-)systeem zodanig kun-
nen toepassen dat ze er vrede mee kunnen nemen, ook al weten 
ze dat bepaalde dingen onvolmaakt zijn of dat sommige dingen 
beter kunnen. Ze kunnen binnen dat systeem hun eigen opvat-
tingen toch realiseren. Maar of iedereen daar nu onvoorwaar-
delijk tevreden mee is, dat zou ik nooit durven beweren. Dat 
kan nauwelijks, denk ik. 

In de andere katholieke scholen is de onenigheid omtrent de evaluatie 
wel groter. De discussies duiken ook regelmatiger op en verlopen 
intensiever dan in de rijksscholen. Dit heeft ongetwijfeld te maken 
met het feit dat de kans op een snelle, positieve respons in de kat-
holieke scholen veel groter is dan in de rijksscholen. Het pedagogisch 
beleid is in het rijksonderwijs sterk gecentraliseerd, in het vrij on-
derwijs sterk gedecentraliseerd. 
De situatie in de katholieke scholen vereist evenwel nog enige ver-
duidelijking. in de meeste scholen neemt de onenigheid over de eva-
luatie-activiteiten niet de vorm aan van een duidelijke polarisatie 
waarbij verschillende groepen elkaar bekampen (scholen F, H, I, J en 
K). De volgende uitspraak schetst wellicht een vrij representatief 
beeld voor deze scholen: 

(...) Er is de groep van leerkrachten die liefst naar het oude 
(evaluatie-)systeem zou teruggaan. Daar zijn er wel een aantal 
voor te vinden, al is het maar omdat het veel eenvoudiger is. 
Dat kan niemand ontkennen. Het is veel eenvoudiger zowel voor 
de leerkrachten als voor de ouders. Dat is een feit. Ik wil dat 
niet loochenen. Er zijn ook een aantal leerkrachten die radicaal 
willen breken met het VSO-principe en ook het verschil tussen 
basis en uitbreiding van de kaart willen vegen en zeggen: "We 
geven één toets, één examen, en daar zetten we zoveel punten op 
en gedaan". Maar die laatste reeks is heel klein. Dat zijn dus 
echte radicalen. 

De meningsverschillen moeten in deze scholen eerder beschouwd worden 
als normale discussies over een sterk geladen thema als de evaluatie. 
In twee scholen (E en G) bestaat die polarisatie wel en kan er over 
een probleemsituatie of een conflict worden gesproken. De verdeeld-
heid in school E is het gevolg van het opnieuw invoeren van procenten 
in de derde graad. Een leraar: 

(...) Van de coordinatoren zelf waren er blijkbaar weinig die het 
categoriesysteem (met vijf niveaus) nog echt verdedigden. De 
meeste verdedigers had je bij de leerkrachten van de lagere 
cyclus, die zich gefrustreerd voelden omdat zij die hele omwen-
teling meegemaakt hadden en probeerden onder de knie te krij-
gen, en dat die dan helemaal afgevoerd werd in de hoogste graad 
(...) 

Deze discussie is de laatste tijd nog geíntensifiëerd omdat de directeur 
op termijn ook in de lagere graden de procenten opnieuw wil invoeren. 
De directeur, die hierin door de coordinatoren wordt gesteund, legi-
timeert zijn beleid op grond van de resultaten van een enquête uitge-
voerd bij alle leerkrachten. 
In school G gaat het om een onenigheid tussen de directie enerzijds 
en - volgens de syndicaal afgevaardigde en de voorzitter van de 
leraarsraad - de meerderheid van de leerkrachten anderzijds. Een 
grote groep leerkrachten zou graag het traditionele systeem van her-
examens opnieuw invoeren en dringt hiervoor regelmatig aan bij de 
directie. Dit punt is echter voor de directie onbespreekbaar. 

4. Beleidsoriëntatie en besluitvorming  

In een laatste punt wordt getracht de scholen in groepen in te delen 
naar hun evaluatie-activiteiten en de ontwikkeling ervan. 
De meest opvallende en de eenvoudigste invalshoek is de besluitvor-
ming. Hier is een duidelijk onderscheid vastgesteld tussen de rijks-
scholen enerzijds en de katholieke scholen anderzijds. In het rijks-
onderwijs is de besluitvorming gecentraliseerd en worden de evalua-
tie-activiteiten via omzendbrieven aan de scholen opgelegd. In de 
katholieke scholen is de lokale beleidsruimte daarentegen zeer groot. 
De ontwikkeling van de evaluatie-activiteiten is een lokale aangele-
genheid, meer bepaald een schoolaangelegenheid. De besluitvorming in 
de katholieke scholen vertoont drie algemene kenmerken. Ten eerste 
is de besluitvorming over de evaluatie een continu proces; soms meer 
op het voorplan, maar nooit echt afwezig. Ten tweede is ze een zaak 
van de hele school-"gemeenschap": directie, coordinatoren, leerkrach-
ten, leerlingen en ouders, al zijn deze partijen er niet allemaal even 
sterk bij betrokken. Ook de geëigende participatieorganen zijn bij de 
besluitvorming betrokken. Ten derde wordt over een aanpassing van 
de evaluatie zelden of nooit een consensus bereikt. Er zijn altijd 
voor- en tegenstanders. Het is de moeilijke taak van de directie een 
aanvaardbare koers te varen. 
De opdeling van de scholen naar de inhoudelijke oriëntatie van hun 
beleid is veel complexer. Door het gebrek aan gedetailleerde en 
eenduidige gegevens is het niet mogelijk elke school precies te type-
ren. Toch kunnen een paar vrij algemene patronen worden onder-
kend. Twee groepen kunnen worden onderscheiden: enerzijds de 
scholen waar nog duidelijke - maar daarom niet in alle scholen dezelfde 
- vernieuwingselementen aanwezig zijn en anderzijds de scholen waar 
deze nog nauwelijks aanwezig zijn. De eerste groep bestaat uit de 
vier rijksscholen - die uiteraard een zeer homogene subgroep vormen -
en de katholieke scholen F en K. Groep twee bestaat uit de scholen I 
en L. 	In deze scholen verschilt de evaluatie niet wezenlijk van dit in 
het type 11. Tussen beide groepen in, situeren zich de scholen E, G, 
H en J. Er zijn weliswaar aanwijzingen dat de evaluatie-activiteiten in 
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de scholen E en G, vermoedelijk terug meer in traditionele richting 
zullen evolueren. 
Het beleid inzake de evaluatie vertoont een uitgesproken procesmatig 
karakter. Dit is uiteraard nauw verbonden met de besluitvormingspro-
cessen. Ook hier verschillen de katholieke scholen sterk van de 
rijksscholen. Door de grote beleidsruimte van de katholieke scholen is 
de ontwikkeling van de evaluatie-activiteiten een belangrijke opgave 
voor de lokale beleidsverantwoordelijken . Deze beleidstaak is dan ook 
veel intenser, staat veel meer op de voorgrond, in de katholieke 
scholen dan in de rijksscholen. In de katholieke scholen is de uit-
werking van de evaluatie een permanente opgave, die soms tot span-
ningen of conflicten kan leiden. 
Het onderwijsnet is dus een belangrijke bepalende factor. In het 
rijksnet ligt zowat al les vast, terwijl in het katholieke net zowat alle 
beslissingen aan de school worden overgelaten. Welke factoren beïn-
vloeden nu het beleid en de besluitvorming over de evaluatie in de 
katholieke scholen 7 	De klassieke beïnvloedende factoren (school- 
grootte, onderwijsvorm, reglementering en denataliteit) lijken helemaal 
geen effect te hebben. Het gegeven tot het type I te behoren is 
vanzelfsprekend wel bepalend, maar dit geldt voor alle scholen van het 
onderzoek. De analyse van de inhoudelijke oriëntatie van het beleid 
en van de besluitvorming wijst voorlopig duidelijk in één richting: de 
ontwikkeling van de evaluatie in de katholieke scholen is het resultaat 
van een complex lokaal proces dat vooral gestuurd wordt door de 
directie, de coordinatoren en de leerkrachten, maar dat ook door de 
ouders en de leerlingen wordt beïnvloed. 
Samengevat is de evaluatie een zeer relevant beleidsthema, waarop de 
school meer of minder invloed kan hebben. Het is overigens een thema 
dat in de VSO-scholen in de belangstelling blijft. 	Dit houdt wellicht 
verband met het feit dat de evaluatie een belangrijk aspect is van het 
professionele handelen van de leerkracht. Via de beoordeling van de 
leerling wordt het handelen van de leerkracht niet alleen zichtbaar. 
Het maakt de leerkracht ook kwetsbaar, aangezien resultaten worden 
besproken op klasseraden en deliberaties. Hiermee is onmiddellijk een 
brug gelegd naar het volgende punt. 

§ 2. DELIBEREREN ALS PROCES 

In dit eerste deel over de eindbeoordeling, worden de meer procesma-
tige aspecten van het delibereren behandeld. Het gaat m . a .w . over 
wie en wat een rol speelt bij de ultieme evaluatie van de leerling, bij 
het afsluiten van het schooljaar. Achtereenvolgens komen aan de 
orde: de predeliberatie, de gegevens en normen die bepalend zijn voor 
het slagen en niet-slagen, en de besluitvorming op de einddeliberaties 
(met uitzondering van de besluitvorming over de adviezen, wat in de 
volgende paragraaf aan bod komt) . 

1 . De predeliberatie 

De predeliberatie kan niet los van de einddeliberatie worden gezien. 
De term spreekt eigenlijk voor zich. De predeliberatie situeert zich 
voor de einddeliberatie, meer bepaald voor de laatste toetsenreeks.  
Het is de bedoeling dat de predeliberatie zich voorlopig uitspreekt over 
de slaagkansen van de leerling in een volgend leerjaar. Er wordt 
m .a . w . getracht de sanctionering of bekrachtiging van de studies van 
de leerling te voorzien, op grond van de reeds beschikbare gegevens. 
Het al of niet organiseren van predeliberaties behoort tot de vrijheid 
van de directies. 	Noch in de wetgeving, noch in de reglementering 
van het Ministerie en van het NSKO , wordt ervan gewag gemaakt, 
Toch zijn er slechts twee scholen van het onderzoek die geen predel i-
beraties organiseren (scholen D en E ) . School K organiseert ze enkel 
in het vierde leerjaar. In de overige scholen maken ze integraal deel 
uit van de evaluatieprocedure en worden ze (vermoedelijk) voor alle 
leerjaren ingericht. De predeliberaties vinden in deze scholen plaats 
eind mei, begin juni, en nemen heel wat tijd in beslag. 
Er kunnen twee algemene organisatiepatronen worden onderscheiden. 
In een aantal scholen (A, B, C en L) gebeurt de predeliberatie, net 
zoals de einddeliberatie, in een voltallige klasseraad. Andere scholen 
(F, G, H, I en K) beperken het aantal aanwezigen tot een minimum. 
In de regel zijn dit: de directeur (niet in school K) , de g raadcoi5r-
di nator , de klassedirecteur en een PMS-afgevaardigde. De situatie in 
school J is onduidelijk. Volgens de directeur worden de predelibera-
ties grosso modo volgens het eerste patroon georganiseerd, volgens de 
graadcoördinator Volgens het tweede patroon. Bij de verdere beschrij-
ving van de aanwezigheid op en de leiding van de predeliberaties, zal 
school J buiten beschouwing worden gelaten. 
Er zijn dus een aantal scholen waar de voorlopige "bevordering van de 
leerling" in handen is van een zeer kleine groep. Dit zou de indruk 
kunnen wekken dat de (delibererende) klasseraad in deze scholen een 
stuk van zijn wettelijke bevoegdheid wordt ontnomen. Deze indruk is 
verkeerd; daarover moeten we twee opmerkingen maken. Ten eerste 
wordt op een predeliberatie nooit over de toekenning van een attest 
beslist. Dit komt de delibererende klasseraad toe. Wel kan er een 
voorstel in die zin warden geformuleerd, dat de eindbeslissing kan 
beïnvloeden. Dit zou op zich als een bedreiging van de bevoegdheid 
van de klasseraad kunnen worden geïnterpreteerd. 
Ten tweede: in de scholen waar de predeliberatie door een beperkte 
groep gebeurt (abstractie makend van school K, waar de predelibera-
ties slechts een marginaal fenomeen zijn) , worden de leerkrachten niet 
buitenspel gezet. In de scholen F, G en H wordt de predeliberatie 
door de (gewone) klasseraad voorbereid. In school 1 moeten alle 
leerkrachten voor de predeliberatie een voorlopige uitspraak doen over 
het al of niet geslaagd zijn van de leerlingen voor hun vak. Door het 
voorzien van deze voorbereiding en door het 'voorlopige karakter van 
de predeliberatie, is het risico op manipulatie van de eindbeslissing 
wellicht erg klein. Er is overigens geen voor de hand liggende reden 
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waarom de directie, de klastitularis, de g raadcoOrdinator en het PMS, 
het oordeel van de vakleer krachten zouden willen beinvloeden. Deze 
organisatiewijze is vooral door efficiëntie-overwegingen ingegeven. De 
bedoeling is om op de einddeliberatie snel tot een goed gefundeerd en 
objectief voorstel te komen. Verschillende directeurs menen dat dit 
slechts mogelijk is wanneer de onvruchtbare, vaak zeer vakgebonden 
en weinig ter zake doende discussies, tussen bepaalde leerkrachten 
worden uitgesloten. 
In de scholen waar de predeliberatie door een kleine groep gebeurt, 
maakt de directeur (bijna) altijd deel uit van deze groep (met uit-
zondering van school K ) . In de scholen waar de predeliberatie in een 
klasseraad plaats vindt, is het beeld verdeeld. In twee scholen (A en 
B) is de directeur aanwezig, in twee andere ( C en L) niet. De coor-
dinator van de betrokken graad is in alle katholieke scholen in de 
regel als coördinator aanwezig. In de meeste scholen wordt het PMS 
bij de predeliberaties betrokken, zij het op een verschillende wijze. 
Steeds is er een vertegenwoordiger van het PMS aanwezig op de prede-
liberaties, uitgezonderd in twee scholen (H en L) . In school H is het 
PMS wel op de cruciale momenten aanwezig, nl. bij de predeliberaties 
op het einde van het vierde en het zesde jaar, wanneer de belangrijk- 

ste 	keuzes ( in een bovenbouwschool ) moeten worden gemaakt. 	De 

leiding van de predeliberaties is variabel. Het kan zowel de directeur, 
de graadcoOrdinator,  , als de klassedirecteur zijn, die het voorzitter-

schap waarneemt. 
Op de predeliberatie kan niet worden beslist welk attest aan de leer-
ling zal worden toegekend. Wat wordt er dan wel beslist? Er wordt 
in de eerste plaats getracht, op grond van de beschikbare evaluatie- 

en 	klasseraadgegevens , te voorzien of de leerling naar een hoger 
leerjaar zal kunnen overgaan of niet. Soms is het beeld te vaag, zodat 
men de resultaten op de laatste toetsen moet afwachten. In de meeste 
scholen wordt reeds zeer concreet een bepaald attest voorgesteld. 
Meestal tracht men op de predeliberatie ook een voorlopig advies te 
formuleren. Dit is in veel gevallen gebaseerd op de resultaten van 
een PMS-onderzoek enerzijds en op de vooraf gemaakte keuze van de 
leerling en de ouders anderzijds. Hier schuilt volgens verschillende 
geïnterviewden overigens één van de voordelen van predeliberaties.  

Wanneer het immers kan worden voorzien dat een leerling best naar 
een studierichting in een andere school zou worden georiënteerd, dan 
heeft het PMS nog de kans om voor de einddeliberatie een aantal 
concrete oplossingen uit te werken. 
De predeliberatie formuleert dus enkel voorlopige en niet bindende 
voorstellen en heeft aldus een adviserende functie voor de ei ndde-
I iberatie . Toch moet worden opgemerkt dat de adviserende kracht die 
van de predeliberaties uitgaat, verschilt van school tot school. 
Sommige directies benadrukken het vrijblijvende en voorbereidende 
karakter van de predeliberatie, terwijl anderen er een meer sturend 
karakter aan toekennen. Dit laatste geldt in elk geval voor de di-
recteur van school L. Dat de graadcoördinator van dezelfde school 
opmerkt dat de voorstellen van de predeliberaties in 99 procent van de 
gevallen op de einddeliberaties worden bekrachtigd, bevestigt dit. 

Een paar andere directies spreken van 85 of 90 procent, maar het gaat 
hier niet om directeurs die nadrukkelijk op het eerder dwingend ka-
rakter van de predeliberaties hebben gewezen. 
Tenslotte rest de vraag waarom predeliberaties worden georganiseerd. 
Er is immers geen enkele wettelijke of reglementaire dwang. In bijna 
alle scholen wordt de functie van de predeliberaties omschreven als het 
versnellen, vergemakkelijken of verlichten van de einddeliberaties. 
Een idee die hierachter steekt, maar niet vaak is geëxpliciteerd, is dat 
predeliberaties inherent zijn aan het evaluatiesysteem van het VSO. 
Hiermee wordt bedoeld dat de complexiteit van het delibereren in het 
VSO - o.m. door de minder cijfermatige aanpak - predeliberaties 
noodzakelijk maakt. Anderzijds maken de (meer) permanente begelei- 
ding en evaluatie in het VSO, predeliberaties ook zinvol. Deze laatste 
bieden immers een laatste, uitgesproken remediëringskans . Hoewel de 
voorstellen van de predeliberatie in de regel nooit aan de leerlingen 
kenbaar worden gemaakt, kan het in bepaalde gevallen nuttig zijn de 
leerling in te lichten over zijn of haar situatie voor de laatste toetsen. 
M .a . w. , een predeliberatie kan aan een klassedirecteur of een vakle-
raar een concreet aanknopingspunt bieden om sommige leerlingen nog 
een laatste maal extra te motiveren. 

2, Gegevens en normen die bepalend zijn voor slagen en niet-slagen 

De delibererende klasseraad beslist over slagen en niet-slagen, wat 
zich concretiseert in de toekenning van de oriënteringsattesten (A, B 
of C) . 	Hij kan zich hierbij laten leiden door de voorstellen van de 
predeiiberatie, wat in de meeste scholen gebeurt. Toch blijven er 
altijd nog probleemgevallen die op de (eind )del iberatie ten gronde 
moeten worden behandeld. Dit kan b . v . het geval zijn bij verrassende 
resultaten op de laatste toetsen. Het is ook mogelijk dat de prede-
liberatie had voorgesteld "afwachten" of dat het voorstel van de pre-
deliberatie op de eigenlijke deliberatie wordt herroepen. 
De band tussen de pre- en de einddeliberatie is een eerste aanwijzing 
van het continu en cumulatief karakter van het evaluatieproces in het 
VSO. 	De ( pre- en eind-)deliberatie is immers het sluitstuk van de 
begeleiding en bespreking van de leerlingen doorheen de begeleidende 
en evaluerende klasseraden , de remediëringsactiviteiten , de oudercon-
tacten, enz. Of, zoals een graadcoördinator het stelt: "Het beeld van 
de leerling groeit in de loop van het schooljaar". Dit wordt echter 
door één directrice sterk gerelativeerd: 

In de grond zou het zo moeten zijn dat al wat in het jaar gebeurd 
is, meespeelt. En dat speelt natuurlijk een stukje mee. Maar 
uiteindelijk, of je daar nu gelukkig mee bent of niet, spelen de 
punten bij ons toch wel een rof en gaat het uiteindelijk over 
"buizen" en ook over een goede evolutie ( 	) 
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In elk geval is het aantal verrassingen op de deliberaties in alle 
scholen zeer gering. Dit is geen bewijs voor het permanent karakter 
van de evaluatie, maar wijst er minstens op dat de leerlingen reeds 
tijdens het schooljaar worden beoordeeld en dat deze evaluaties bete-
kenisvol zijn voor de eindbeslissing. De directeur van school K voegt 
hieraan nog een dimensie toe, nl. de deliberatie als een soort gewe-
tensonderzoek voor de leerkrachten: 

(...) Op de deliberatie maken we de proef op de som van wat onze 
begeleiding betekend heeft. Ik heb er juist een voorbeeld van 
gegeven. Plots zegt iemand: "En die leerling heeft heel het jaar 
door problemen gehad". 	Dan interesseert het mij bijzonder om te 
vernemen van die leraar of die aan dat probleem heeft gewerkt. En 
als hij zegt "Ja", dan vraag ik: "Heb je die leerling remedië-
ringsoefeningen , bijlessen gegeven? Heb je dat geregeld gerappor-
teerd in het evaluatieboekje?" (...) Dus het is toch wel een 
moment van de waarheid. 

Op de deliberatie moet aan elke leerling een oriënteringsattest worden 
toegekend. De beslissing kan enkel worden uitgesteld in geval van 
herexamen(s). Dit betekent echter niet dat over elke leerling wordt 
"gedelibereerd", d.w.z. beraadslaagd, overlegd. De deliberaties 
blijken in alle scholen van het onderzoek uit te gaan van de tekorten 
van de leerling op de toetsen. Vaak worden hierbij in eerste instantie 
enkel de eindproeven in beschouwing genomen (wat voor verscheidene 
katholieke scholen synoniem is van toetsen, in tegenstelling tot het 
dagelijks werk). Wanneer er geen (noemenswaardige) tekorten zijn, 
wordt bijna automatisch een A-attest toegekend. Een dergelijke be-
slissing vereist geen uitdieping van andere gegevens en kan dus zeer 
snel worden genomen. Wanneer wel tekorten worden vastgesteld, dan 
worden deze in de eerste plaats geanalyseerd. Hoeveel tekorten heeft 
de leerling? Hoe groot zijn ze? Voor welke vakken? Niettegenstaande 
in alle scholen, in meerdere of mindere mate, ook andere gegevens in 
de deliberatie worden betrokken, zijn de tekorten op de toetsen het 
vertrekpunt en het fundament van de beslissing. Twee vragen dringen 
zich hierbij op. Ten eerste: welke andere gegevens dan tekorten 
komen bij de beraadslaging aan bod en welke invloed hebben zij op de 
eindbeslissing? Ten tweede: welke normen of criteria worden gehan-
teerd bij de beslissing over slagen en niet-slagen? Beide vragen 
worden nu achtereenvolgens beantwoord. 
Hoger is gebleken dat de prestaties op de toetsen - en meer bepaald 
de tekorten - meestal beslissend zijn om te delibereren enerzijds en bij 
het delibereren anderzijds. Er mag evenwel worden aangenomen dat er 
ook altijd andere gegevens in beschouwing worden genomen. De 
volgende uitspraak van een directeur schetst wellicht een vrij alge-
mene, maar representatieve indruk: 

(...) De summatieve toetsen zijn eigenlijk het resultaat van de 
verwerking van de leerstof. Dat zijn de dingen die in de eerste 
plaats in aanmerking komen om een eindbeslissing te motiveren. 

Wanneer die eindbeslissing op basis van die summatieve toetsen 
minder goed of minder gunstig zou zijn voor bepaalde leerlingen 
(...), dan worden uiteraard ook de formatieve toetsen nagekeken -
wat wij vroeger het dagelijks werk noemden - en zelfs de inzet en 
de andere aspecten van die leerling, zoals karakteriële aspecten, 
sociale aspecten, enz. Wij proberen dus zoveel mogelijk, wat men 
dan met een zwaar woord noemt, de volledige mens te benaderen. 

Naast de feitelijke leerresultaten wordt vooral aandacht besteed aan de 
attitudes van de leerling. De inzet neemt hierin een centrale plaats. 
Dit concretiseert zich vaak in een positieve of negatieve evolutie van 
de prestaties in de loop van het schooljaar. Een gebrekkige inzet is 
voor tal van scholen één van de argumenten om een C-attest toe te 
kennen. Ook sociale gegevens, zoals de gezinssituatie, komen op de 
meeste deliberaties ter sprake. De hoofdteneur is evenwel dat derge-
lijke gegevens geen rechtstreeks effect hebben op het attest zelf. In 
een paar scholen worden ze als verzachtende omstandigheden be-
schouwd. In een paar andere scholen kunnen ze de aanleiding vormen 
om één of meerdere herexamens toe te staan. 
Een aantal scholen houdt ook rekening met de resultaten en het attest 
van het vorige schooljaar. Soms wordt het argument dat een leerling 
het voorgaande jaar van een soepele beoordeling heeft genoten, op-
nieuw naar voren gebracht. In enkele scholen tenslotte, wordt ge-
wezen op het belang van de maturiteit van de leerling. Dit lijkt 
immers een niet onbelangrijk argument in de keuze van een B- of een 
C-attest. 

Een directeur vat zijn antwoord op de vraag naar de gegevens waarop 
de eindbeslissing wordt gebaseerd, als volgt samen: 

(...) Een eindbeslissing kijkt dus nooit alleen naar de naakte 
cijfers. Dat zou gek zijn ten andere. Dat kan gewoon niet. 

Vermoedelijk onderschrijven alle directeurs en coordinatoren deze uit-
spraak. Dit neemt niet weg dat de realiteit heel wat genuanceerder is. 
Er zijn scholen waar de persoonlijkheid en de sociale situatie van de 
leerling zeer nadrukkelijk op de deliberatie als argumenten worden 
gebruikt, maar er zijn ook scholen waar ze meer latent blijven. 	Dit 
laatste is zeker het geval in de scholen A, I en L. De directies van 
deze scholen benadrukken zowel het doorslaggevend belang van de 
effectieve leerprestaties, als het zeer relatieve belang van de andere 
gegevens. Daarnaast wijzen twee inrichtingshoofden van rijksscholen 
(B en D) erop dat de cijfers die worden gehanteerd geen mathematis-
che weergave zijn van de prestaties, maar een algemene appreciatie 
inhouden. Dit heeft voor gevolg dat de attitudes reeds in de cijfers 
vervat zitten. Vermoedelijk spelen de niet-cijfermatige gegevens in de 
scholen dan ook een meer impliciete rol in het deliberatieproces. 
De tweede vraag betreft de normen of criteria die bij het delibereren 
worden gebruikt. 	De preciese vraag. was: zijn er vooraf bepaalde 
normen, regels of afspraken? De antwoorden maken het zeer gemakke- 
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lijk de scholen in twee groepen te verdelen. De scholen van de eerste 
groep (A, B, D, G en 1) streven naar objectieve normen en laten hun 
deliberatiegedrag hierdoor leiden. De scholen van de tweede groep 
(C, E, F, H, J, K en L) hanteren geen vooraf bepaalde normen en 
trachten de leerling individueel en toekomstgericht te beoordelen. 
Binnen de eerste groep moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
de rijks- en de katholieke scholen. 	In de drie rijksscholen (A, B en 

D) wordt beslist over slagen en niet-slagen op grond van regels die 
betrekking hebben op het aantal en de grootte van de tekorten. Deze 
regels worden door de klasseraden vastgelegd. De besluitvorming 
wordt evenwel sterk door de directeurs gestuurd. De situatie in de 
(katholieke) scholen G en I verschilt hier enigszins van. School G 
hanteert gelijkaardige regels als de genoemde rijksscholen, maar ze zijn 

niet uitgeschreven. 	In school 1 vertrekt de deliberatie in de eerste 
plaats van een "50 procent"-slaagnorm voor elk vak. De directrice: 

(...) 	Soms is dat moeilijk, want over 52 procent wordt niet ge- 
sproken en 49 procent is er dan eigenlijk niet door. Maar ja, je 
norm is 50 procent. Je moet ergens een norm stellen. 

De scholen G en I verschillen daarnaast van de drie rijksscholen in 
twee opzichten. Ten eerste zijn de gehanteerde normen niet het 
resultaat van een éénmalige beslissing van een klasseraad, maar van 
een jarenlange, geleidelijke evolutie. Ten tweede benadrukken beide 
inrichtingshoofden de eenheid van de tweede graad. Dit heeft voor 
gevolg dat de normen in het derde jaar iets soepeler worden toegepast, 
om veranderingen tussen het derde en vierde leerjaar zoveel mogelijk 

te vermijden. 
Er zijn dus een aantal scholen die ernaar streven te delibereren op 
grond van objectieve normen. Dit betekent echter niet dat de delibe-
raties in deze scholen als een soort computergestuurde operatie ver-
lopen. In school A, bijvoorbeeld, worden de zeer moelijke gevallen 
verschoven naar het einde van de deliberatie, met de bedoeling deze 
samen te behandelen. In school B is er sprake van meningsverschil-
len. Volgens een coordinator van school I wordt elk kind toch indi-
vidueel bekeken. Hieruit blijkt dat het bestaan van (zogenaamde) 
objectieve normen of vaste regels, het "delibereren" niet volledig 
uitsluit. Het verschil met het deliberatiegedrag van de scholen van de 
tweede groep mag dan ook niet als een zwart-wit tegenstelling worden 
aangezien. 
In de scholen van de tweede groep is het beslissingscriterium van een 
heel andere orde. De directeurs en coordinatoren van deze scholen 
zeggen bij het delibereren uit te gaan van de vraag: kan deze leerling 
slagen in een hoger leerjaar, eventueel in een andere studierichting? 
De beslissing over de oriënteringsattesten is hier duidelijk toekomst-
gericht. De volgende uitspraak van een coordinator verduidelijkt dat 
dergelijke beslissingen die niet resulteren uit het gebruik van voor alle 
leerlingen gelijke, objectieve normen, de leerling individueel bena-
deren. De beslissingen hebben dus een meer subjectief karakter. 
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(...) 	Bij de beoordeling of de beslissing weegt eigenlijk door - en 
we proberen dat zoveel mogelijk te behouden: welke kansen heeft 
die leerling, op basis van wat wij eigenlijk kennen, naar volgend 
jaar toe (...) Feitelijk wordt daar voor elke leerling afzonderlijk 
nagegaan: kan die volgend jaar slagen? Zo ja, dan krijgt die 
leerling een A-attest. heeft die leerling een kans op slagen vol-
gend jaar, maar niet in zijn studierichting, dan krijgt hij een 
B-attest (...) 	Het is niet zo dat we zeggen: "Iemand die zo dik- 
wijls de basisdoelstelling niet bereikt heeft, krijgt een C-attest". 
Dat bestaat niet. Het wordt geval per geval beoordeeld. 

Deze individuele benadering is kenmerkend voor alle scholen van de 
tweede groep. Toch zijn er aanwijzingen dat dit principe wellicht ook 
niet altijd even consequent wordt toegepast. Zo laat men zich bij het 
delibereren in een paar scholen nog wel eens verleiden om leerlingen 
met elkaar te vergelijken. In school C gaat dit overigens vrij ver. 
De directeur: 

(...) Er zijn dus geen afspraken vooraf (...) maar vermits we 
zeer veel belang hechten aan het eerste probleemgeval van de klas 
dat ter sprake komt, wordt - ondanks we de leerlingen niet willen 
vergelijken - de groep daardoor beïnvloed (...) 	Dat zou je kun- 
nen beschouwen als een soort afbakenen van de norm. 

Niettegenstaande hierdoor het onderscheid tussen de (meeste) scholen 
van de eerste en de tweede groep opnieuw enigszins vervaagt, blijft 
het verschil opvallend groot. Immers, geen enkele geïnterviewde van 
de scholen van de eerste groep maakt gewag van deze prospectieve 
visie op delibereren. Dit zou vanzelfsprekend tegenstrijdig geweest 
zijn met hun wijze van delibereren. Toch is het zeer opmerkelijk dat 
in geen enkel antwoord enig spoor te bekennen is van de vraag: kan 
deze leerling naar een hoger leerjaar overgaan? 
Anderzijds is het niet zo dat de ondervraagden van de scholen van de 
tweede groep ontkennen dat de tekorten belangrijk zijn. Dit is ove-
rigens geen contradictie. Zij stellen immers dat o.m. op grond van 
deze tekorten moet afgewogen en niet "gemeten" worden, wat de slaag-
kansen zijn van de leerlingen in een hoger leerjaar. Een directeur: 

(...) Wij hebben niet zo'n accurate regels. Ze hebben 15 vakken 
en in 4 vakken niet geslaagd is bijvoorbeeld een B-attest. Dat 
hebben wij niet want het ene vak is het andere niet. Wij hebben er 
geen vaste regels voor (...) Ons vertrekpunt is altijd: "Er is 
maar één vraag, mevrouwen en mijne heren: kan deze leerling mee 
in een hoger jaar?" (...) Alhoewel er nog altijd een vraag is naar 
preciese procenten per vak. Dan kan men een totaal maken. Ik 
geloof dat we daar niet meer gaan op terugkomen ( ...) Dat dwingt 
ons dus de deliberatie heel serieus te doen. Dit vraagt echt een 
bespreking. Wanneer men zegt: "Hij heeft een totaal van 63 pro-
cent. Hij heeft maar één mislukking. O.k." Dat zicht daarop 
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heeft men dus niet meer. Men moet het globaal zien. Men moet 
mee zijn oordeel geven over de vraag: kan deze leerling een jaar 

hoger? 

Dat het ontbreken van vaste normen de deliberatie niet vergemak-
kelijkt, wordt ook door de volgende uitspraak van een graadco6r-

dinator geïllustreerd: 

Een randgeval is bv. een zwakke leerling waarvan je weet dat hij 
toch een technische richting kiest. Wat moet je daarmee doen? Hij 
heeft overal juist de norm gehaald. Moet je die een B-attest geven? 
Dat vind ik altijd een zeer moeilijk geval, want hij is overal ge-
slaagd (...) Of omgekeerd, iemand die veel betere cijfers haalt, 
overal bijna vijven, en dan toch voor tweede taal minder heeft. 
Moet je die dan een A-attest weigeren ? (...) Je ziet, delibereren 
is meer dan zomaar barema's stellen. 	Ik geloof niet dat het echt 

mogelijk is. 

Dat de scholen van de tweede groep toekomstgericht (trachten te) 
delibereren, is niet een verworvenheid die op één dag is tot stand 
gekomen, maar het resultaat van een jarenlang groeiproces. Een 

coordinator: 

Ik vind het een beetje verkeerd om telkens te vragen: wie heeft dat 
beslist? We hebben een beetje met scha en schand, maar ook met 
heel veel inzet en goede wil, en met zijn allen samen, in de loop 
van de voorbije vijf, zes, zeven jaar (...) gezocht naar een aantal 
vuistregels, die in het begin misschien bij sommige mensen in het 
verkeerde keelgat zijn geschoten, maar die langzamerhand een 
beetje algemeen aanvaard zijn geworden (...) 

Deze graadcoërdinator zegt bewust dat het principe van het toekomst-
gericht delibereren "een beetje" algemeen aanvaard is geworden. Hij 
bedoelt hiermee dat er nog steeds leerkrachten zijn die moeite hebben 
met het beoordelen van de leerresultaten in functie van het volgende 
leerjaar i.p.v. als afsluiting van het lopende leerjaar. Deze bedenking 
is in meerdere scholen gehoord. In verschillende scholen is overigens 
vastgesteld dat het vaak de directie en de coordinatoren zijn, die het 
principe van het prospectief delibereren moeten blijven herhalen, 

verdedigen en bewaken. 

3. Besluitvorming op deliberaties  

De onderwijsreglementering stelt dat de bekrachtiging van de studies 
tot de bevoegdheid van de klasseraad behoort. Dit betekent dat een 
groep - het college van bestuurs- en onderwijzend personeel - over 
slagen en niet-slagen, -over de toekenning van attesten en adviezen, 

TIbeslist. De reglementering voorziet verder dat de klasseraad wordt 
voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Hiermee is 
onmiddellijk de essentie van de besluitvorming op de deliberaties 
aangeduid: de klasseraad beslist, en de besluitvorming wordt door een 
voorzitter gestuurd. 	
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n op één na alle scholen verloopt de besluitvorming, grosso modo, 
volgens eenzelfde patroon. De nu volgende bespreking hiervan schetst 
in de eerste plaats een beeld van de rol van de verschillende parti-
cipanten. Vooral de rol van de voorzitter wordt vrij gedetailleerd 
ontleed. Vervolgens wordt getracht het besluitvormingsproces, m.a.w. 
de wijze waarop de klasseraad tot een beslissing komt, nader te be-
schrijven. Pas na de bespreking van dit vrij algemeen herkenbaar 
besluitvormingspatroon, wordt nog even de situatie in school L belicht, 
die op enkele belangrijke punten van de andere scholen verschilt. 
Belangrijk bij de besluitvorming op deliberaties is de voorzitter. Zijn 
functie is te herleiden tot drie belangrijke taken. 	De eerste taak is 
die van gespreksleider, of zoals een directeur het uitdrukt, van 
moderator. Aspecten van die taak zijn: luisteren, vragen stellen, 
doseren van de inbreng van de verschillende participanten, voorkomen 
of oplossen van conflicten, zorgen voor een ordelijk en vlot verloop 
van de discussie, beheersen van de tijd, herhalen, samenvatten, 
voorstellen van een beslissing, enz. Ten tweede is de voorzitter een 
soort objectiverende kracht. Dit behelst o.m. toezien op het conse-
quent toepassen van de oriënteringsprincipes, alle noodzakelijke gege-
vens aan bod laten komen, overstijgen van zuiver vakgebonden argu-
menten. Ten derde behoort het ook tot de taak van de voorzitter de 
leerling te verdedigen. Verschillende elementen in de interviews 
wijzen hierop. Eén belangrijk element betreft de gevallen waarover 
moet gestemd worden. In de reglementering staat dat de voorzitter 
beslist bij staking van stemmen. 	Nu blijken alle geïnterviewde voor- 
zitters het erover eens te zijn dat zij in het geval van staking van 
stemmen, principieel de voor de leerling meest gunstige beslissing 
moeten nemen. Een ander element heeft betrekking op die deliberatie-
gevallen (vaak randgevallen) waar de discussie tendeert naar een 
C-attest of een• belangrijke heroriëntering door clausulering. 	Ver- 
schillende voorzitters trachten in zo'n situatie het beslissingsproces 
wat af te remmen en open te trekken, door de mening te vragen van 
leerkrachten die niet het hoge woord voeren en van leerkrachten van 
vakken die niet tot het fundamentele gedeelte behoren. Een derde 
element is aangebracht in de scholen F en K. Hier valt het geregeld 
voor dat leerkrachten van vakken waarvoor een leerling zeer grote 
tekorten heeft, hun beoordeling moeten verantwoorden. Hoe waren de 
resultaten op de kleine toetsen? Hoe was zijn gedrag in klas? Welke 
remediëring heeft de leerling genoten? Beide laatste interventies - het 
doen van een systematische rondvraag en het ter verantwoording 
roepen van bepaalde leerkrachten - hebben tot doel te vermijden dat 
er te snel of te eenzijdig een voor de leerling negatieve beslissing zou 
worden getroffen. 

Wie bekleedt nu de functie van voorzitter? In de meeste scholen is dit 
de directeur. In de scholen J en K wisselt de directeur af met de 
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adjunct-directeur. Enke! in school H is er een soort co-voorzitter-
schap van de directeur en de klassedirecteur. Hier nemen de klasse-
directeurs de taak van gespreksleider op zich, terwijl de directeur 
zich tot de twee andere taken beperkt. 
In vijf scholen (B, E, G, H en K) is wel gewezen op een specifieke 
taak van de klassedirecteur, ni. die van het voorbereiden van de 
deliberatie. Dit houdt vooral in dat de klassedirecteur een overzicht 
van de resultaten van de leerlingen van zijn klas opmaakt, wat als 
uitgangspunt van de bespreking dient. Eventueel situeert de klasse-
directeur ook kort elke leerling. 
Waarschijnlijk spelen de graadcoördinatoren en de leden van het admi-
nistratief personeel geen belangrijke rol op de deliberaties. Slechts in 
vier katholieke scholen (F, G, H en I) is een coordinator als coordi-
nator op de deliberaties aanwezig. Er is geen melding gemaakt van 
specifieke taken, In twee scholen (E en C) is ook iemand van het 
secretariaat aanwezig. Hun belangrijkste taak bestaat in het opmaken 
van de notulen. 
Het PMS is in de helft van de scholen (A, C, F, I, J en K) vermoede- 
lijk altijd op de deliberaties vertegenwoordigd. 	In twee scholen is dit 
soms het geval (school E: zesde leerjaar; school H: overgangsjaren). 
Van de vier overige scholen zijn geen duidelijke gegevens beschikbaar. 
Het is evenmin duidelijk wat de taak van de PMS-vertegenwoordigers 
op de deliberaties is. 	Het lijkt erop dat zij vooral bij het formuleren 
van de adviezen een eigen inbreng hebben. 
De rol van de vakleerkrachten is tot dusver vaag gebleven. Nochtans 
hebben zij de belangrijkste taak en de grootste verantwoordelijkheid bij 
de deliberatie. Zij leveren de evaluatiegegevens die de basis vormen 
bij het delibereren. Zij moeten een beslissing nemen over slagen en 
niet-slagen van een leerling. De voorzitter ordent en kanaliseert 
alleen hun opvattingen. Het voorstel dat de voorzitter na een tijd kan 
formuleren, is a.h.w. de synthese van wat de leerkrachten in de 
bespreking belangrijk achten. Indien er moet gestemd worden, stem-
men enkel de leerkrachten. De voorzitter, de graadcoiirdinator, de 
secretaris, de PMS-afgevaardigde, zijn niet stemgerechtigd. In de nu 
volgende procesbeschrijving wordt getracht de rol van de vakleer-
krachten nog verder te verduidelijken. 
Op de deliberaties wordt in de regel uitgegaan van de resultaten van 
de leerlingen op de toetsen. Enkel wanneer de resultaten niet voor 
zich spreken, moet er echt worden beraadslaagd. Dit zijn de zoge-
naamde deliberatiegevallen. Hierover gaat het. Een algemeen kenmerk 
is dat er bij de bespreking in eerste instantie naar de tekorten van de 
leerling wordt gekeken. Het zijn dan ook meestal de leerkrachten van 
de vakken waar deze tekorten zich situeren, die de discussie openen. 
Een ander kenmerk is dat, niettegenstaande alle vakken in het VSO 
een gelijk gewicht hebben in de evaluatie, de leerkrachten van de 
"hoofdvakken" een belangrijker aandeel in de bespreking hebben dan 
de leerkrachten van de "kleinere vakken". Het begrip "hoofdvakken" 
wordt in de interviews wel in een dubbele betekenis gebruikt. Voor 
sommigen zijn het de vakken die wekelijks meerdere uren in beslag 
nemen. Voor anderen zijn het de vakken van het fundamentele gedeel- 

te van de studierichting. 
Opmerkelijk is dat zowat alle geinterviewden zeggen bij het delibereren 
zoveel mogelijk eenstemmigheid na te streven. Wellicht is het ook zo 
dat alle scholen een consensus trachten te bereiken. Toch Wekken de 
gegevens de indruk dat de inspanningen die de scholen hiervoor 
leveren, sterk kunnen verschillen. In de interviews is het begrip 
"consensus" niet geoperationaliseerd en systematisch bevraagd. 	Wel 
is in een aantal interviews uitspraak gedaan over een drietal aspecten 
van de besluitvorming, die met het bereiken van een zekere consensus 
in verband kunnen worden gebracht. Het eerste aspect is de reeds 
hoger genoemde systematische rondvraag. Bij consensus mag worden 
verwacht dat de mening van elke leerkracht gekend is. Dat op de 
vraag: wie heeft nog bedenkingen, niemand reageert, hoeft niet te 
betekenen dat iedereen dezelfde mening is toegedaan. Dat in de 
scholen A, F, H en K, regelmatig expliciet naar de mening van elke 
leerkracht wordt gevraagd, kan een aanwijzing zijn dat er intensief 
naar consensus wordt gestreefd. Ten tweede kan worden verwacht dat 
er op deliberaties waar zoveel mogelijk getracht wordt bij consensus te 
beslissen, weinig wordt gestemd. In zes scholen (A, G, H, I, J en L) 
wordt er quasi nooit gestemd; in vier scholen (B, E, F en K) slechts 
in uitzonderlijke gevallen. 	In school C is er sprake van stemmen bij 
ongeveer 20 procent van de leerlingen. De directeur van school D 
zegt dat er in een "minderheid van de gevallen" gestemd wordt. Men 
mag dus aannemen dat er in de meeste scholen op de deliberaties 
weinig wordt gestemd. Dit betekent echter niet dat er steeds eenstem-
migheid wordt bereikt. Het volgende antwoord van de directeur van 
school J op de vraag hoe de beslissingen op de deliberaties worden 
genomen, bevestigt dit: 

Nooit bij stemming. Wij spreken zolang met mekaar tot er een 
consensus is. En dat kan soms wel, als het een moeilijk geval is, 
een kwartier zijn. Normaal is dat maar een minuutje per student, 
soms nog niet, als het geval zeer duidelijk is. Maar wij hebben nog 
nooit gestemd (... ) Het kan soms wel een keer echt eens pijnlijk 
zijn, dat het fifty-fifty is. Wat moeten we met deze student doen? 
Maar wij blijven doorpraten en langs alle kanten bekijken. Dan is 
't uiteindelijk soms de directeur die de knoop doorhakt, als het zo 
twijfelachtig is of fifty-fifty (...) 

Het derde aspect is de tijd die aan de bespreking van één (probleem)-
leerling wordt besteed. In de bovenstaande uitspraak is sprake van 
een kwartier. In andere scholen is sprake van drie kwartier of één 
uur (scholen B en H). In school I worden probleemgevallen vaak 
verschillende keren behandeld, indien de klasseraad geen consensus 
bereikt. Het element "tijd" houdt uiteraard verband met beide vorige 
aspecten. Het spreekt voor zich dat het meer tijd vergt om alle 
leerkrachten aan het woord te laten dan enkel hen die dit wensen. 
Het is evenzeer duidelijk dat het stemmen bij handopsteking niet lang 
hoeft te duren. 
Op grond van deze, en andere aanvullende gegevens, kan worden 
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gesteld dat in de scholen A, B, F, H, ; en K zeer waarschijnlijk in 
verregaande mate naar consensus in de besluitvorming wordt ge-
streefd. In de andere scholen wordt misschien sneller, maar steeds na 
getracht te hebben eenstemmigheid te bereiken, "bij meerderheid" 
beslist, al of niet via stemming. 	Het is overigens niet zeker dat de 
besluitvorming op de verschillende deliberaties van een school identiek 
verloopt, niettegenstaande in alle scholen een voorzitter als een-
heidsbrengende factor op alle deliberaties aanwezig is. Een coordi-
nator van school E wijst op één technische studierichting waar vaak 
blokvorming ontstaat tussen de leerkrachten praktijk en algemene 
vorming, waardoor het bereiken van consensus zeer moeilijk wordt. 
Een analoge bemerking, maar dan m.b.t. de beroepsrichtingen, is 
gemaakt door de directeur van school C: 

(...) 	In enkele gevallen wordt er gestemd, als we er echt niet aan 
uitgeraken. En dat gebeurt meestal of veelal bij leerlingen uit het 
beroepsonderwijs. De leraars algemene vakken hebben een hou-
ding, de leraars praktijk hebben een andere houding. Die leerling 
is goed in wat zij noemen "hun stiel", en de anderen zeggen: "Hij 
kan met moeite lezen en schrijven [...)". Op zo'n ogenblik, hoe 
wil je die twee groepen daarvan overtuigen? (...) 

Dit besluitvormingspatroon, dat in elf van de twaalf scholen is vast-
gesteld, kan worden samengevat in vier belangrijke elementen: 
- de delibererende klasseraad beslist over het slagen en niet-slagen 

van de leerlingen, over de toekenning van de attesten en de formu-
lering van de adviezen; 

- de wijze waarop de beslissing wordt genomen, wordt in zeer sterke 
mate door de voorzitter - in de regel de directeur (of de onderdi-
recteur) - bepaald; de beslissing zelf wordt in zeer sterke mate 
door de vakleerkrachten bepaald; 

- de criteria op basis waarvan de beslissingen warden genomen, 
worden door leerkrachten en directie samen vastgelegd; 

- bij de besluitvorming wordt consensus nagestreefd en wordt er 
weinig gestemd (hoewel er op deze punten enige variatie tussen de 
scholen bestaat). 

De besluitvorming op de deliberaties van school L verschilt van dit 
patroon op elk van de drie kenmerken. Ten eerste wordt er veel meer 
dan in de andere scholen uitgegaan van de voorstellen van de predeli- 
beratie. 	De directeur, die de deliberatie leidt, zegt voor elke leerling 
of het voorstel van de predeliberatie wordt bevestigd of moet worden 
herzien. Volgens een coordinator wordt het voorstel van de predelibe-
ratie in 99 procent van de gevallen gewoon overgenomen. Wanneer de 
directeur het voorstel niet aanvaardt, motiveert hij zijn oordeel en doet 
hij een nieuw voorstel. Eventueel na een korte discussie, treft de 
directeur de eindbeslissing. Het is duidelijk dat, in vergelijking met 
de andere scholen, de delibererende klasseraad in deze school een 
geringere betekenis heeft, de directeur de deliberaties niet alleen 
vormelijk maar ook inhoudelijk meer stuurt, en er in mindere mate naar 
consensus wordt gestreefd. Toch mag de inbreng van de directeur 
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niet worden overschat. Het gebeurt immers zeer zelden dat hij het 
voorstel van de predeliberatie, waar hij niet aan deelneemt, niet aan-
vaardt (en in deze gevallen is het goed mogelijk dat dit voorstel door 
verrassende resultaten van de leerling op de laatste toetsen ook zijn 
betekenis heeft verloren). Anderzijds mag de rol van de klasseraad 
niet worden onderschat. School L is immers de enige katholieke school 
waarop de predeliberatie de voltallige klasseraad aanwezig is. Het 
komt er dus op neer dat de definitieve beslissing in deze van de 
einddeliberatie naar de predeliberatie is verlegd. 

§ 3. ATTESTEN EN ADVIEZEN 

Dit deel behandelt in de eerste plaats de concrete beslissingen die het 
deliberatie- en oriëntatieproces afsluiten, m.n. de attesten en de 
adviezen. Hier wordt dus meer de inhoudelijke oriëntatie van het 
beleid belicht. Alleen wat het formuleren van de adviezen betreft, 
wordt ook dieper op de besluitvorming zelf ingegaan, omdat er geop-
teerd is om de gegevens over het adviseren in één paragraaf te bun-
delen. 

1. Beleidsopties inzake de oriënteringsattesten 

Aangezien we enkel over interviewgegevens beschikken en er quasi 
geen procenten gekend zijn van het aantal uitgereikte A-, B- en 
C-attesten (3), blijft de studie van de beleidsopties over de attesten 
noodgedwongen beperkt. Meer concreet spitst de analyse zich toe op 
de toekenning van B- en C-attesten. 
Vooraf moeten een paar opmerkingen over het (befaamde) B-attest - de 
geclausuleerde bevordering van de leerling - worden gemaakt. Ten 
eerste kunnen in de derde graad geen B-attesten worden uitgereikt 
(noch op het einde van het vijfde, noch op het einde van het zesde 
leerjaar). Ten tweede zijn de mogelijkheden van clausulering in het 
BSO vrij beperkt. immers, leerlingen van het beroepsonderwijs kun-
nen enkel binnen deze onderwijsvorm en -afdeling (kwalificatie) worden 
geheroriënteerd. Ten derde heeft het B-attest na het eerste, gemeen-
schappelijke leerjaar niet dezelfde betekenis als na de volgende drie 
leerjaren. Een B-attest na het eerste leerjaar A impliceert namelijk 
steeds een clausulering voor het ASO, TSO en KSO. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat een ASO-school geen enkele mogelijkheid heeft om een 
leerling naar het tweede, gemeenschappelijke leerjaar te laten overgaan 
met uitsluiting van de optie Latijn. M.a.w., de enige mogelijkheid die 
rest is het beroepsvoorbereidend jaar (BV.)) en daarnaast overzitten. 
Een dergelijke globale en drastische ingreep lijkt bijna contradictorisch 
met de idee van de geclausuleerde bevordering zelf. Een coördinator 
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(van een ASO-school) verduidelijkt het problematisch karakter van het 
B-attest na het eerste leerjaar A: 

Na het eerste gemeenschappelijk jaar vind ik de clausulering eigen- 
lijk het moeilijkst. 	Waarom ? 	Bij de andere heb je meer nuan- 
ceringen. Daar heb je bijvoorbeeld na een tweede jaar een kwalifi-
catie TSO en kwalificatie BSO. Maar als je na een eerste jaar een 
clausulering uitspreekt, dan moet je de leerling onmiddellijk naar 
het beroepsvoorbereidend jaar sturen. En dat is het moeilijkste 
jaar dat er is, want die kunnen nooit in kwalificatie TSO. Ze 
kunnen die tussenweg nooit nemen. En dan proberen we die toch 
nog in biotechniek of in mens en natuur een jaartje de kans te 
geven. Maar eigenlijk kan je ze daar niet clausuleren. Dus, ofwel 
mogen ze naar het tweede jaar, ofwel niet. En dan heb je dikwijls 
van die leerlingen die dan toch een hele zware richting gaan nemen, 
waar we dan zolang over gepraat hebben van: mag ze nog een 
tweede gemeenschappelijk jaar doen of moet ze direct naar het be-
roeps ? 

Deze coordinator en de andere geïnterviewden die het toekennen van 
een B-attest na het eerste leerjaar A een delicate beslissing vinden, 
hanteren de clausulering naar de geest van de reglementering. Voor 
hen betekent clausulering na 1A: oriëntering naar het BVJ. Nochtans 
is de leerling met een B-attest altijd vrij om zijn jaar over te zitten. 
Wat is nu het verschil met een C-attest na het eerste, gemeenschappe-
lijke leerjaar? Immers met een C-attest na het eerste leerjaar A kan 
een leerling niet alleen overzitten, maar ook naar het BVJ overstap-
pen. Het is duidelijk dat, niettegenstaande het B- en het C-attest een 
verschillende bedoeling hebben, er in de feitelijke resultaten geen 
duidelijk onderscheid bestaat. 
Dit gegeven is het uitgangspunt voor een duidelijke beleidsoptie van 
de directrice van school B: weinig of geen B-attesten na het eerste 
leerjaar A. Ook in de scholen A en L worden na 1A grosso modo 
enkel A- of C-attesten uitgereikt. Het is evenwel niet duidelijk of 
deze beleidsoptie in deze scholen ook op dezelfde wijze wordt gemoti- 
veerd. 	In de andere scholen met een eerste graad (E, F, 1 en K) 
bestaat er geen principiële afkeuring van het B-attest na het eerste, 
gemeenschappelijke jaar. Hier worden slechts zelden C-attesten uit-
gereikt en worden zuiver praktisch gerichte leerlingen - via een 
B-attest - naar het BVJ geiiriënteerd. Het benadrukken van de 
oriënterende functie van de geclausuleerde bevordering na het eerste 
leerjaar A, doet vermoeden dat deze scholen een wezenlijk onderscheid 
zien tussen het B- en het C-attest. 
Het toekennen van de oriënteringsattesten na het eerste, gemeen-
schappelijke leerjaar vertoont dus twee patronen: ofwel bestaat er een 
duidelijke voorkeur voor het B-attest, ofwel voor het C-attest. Het 
dient echter opgemerkt dat het ontbreken van gegevens over het 
aantal uitgereikte A-attesten een niet onbelangrijke hiaat is. De vraag 
dringt zich nu op of dezelfde patronen ook worden vastgesteld bij het 

delibereren op het einde van het tweede, derde en vierde leerjaar. 
Feitelijk zijn vooral de eindjaren van de eerste en de tweede graad 
belangrijk, omdat de leerlingen op deze momenten een keuze moeten 
maken. In enkele scholen is overigens opgemerkt dat om die reden, 
op het einde van het derde leerjaar, in principe geen B-attesten 
worden toegekend. 
Bovengenoemde vraag kan positief worden beantwoord. Ook in het 
tweede en vierde leerjaar vertonen de scholen een duidelijke voorkeur 
voor het B-attest of voor het C-attest. Enkel de gegevens van de 
scholen B en J laten geen preciese situering toe. Drie scholen (A, C 
en L) verkiezen het C-attest, of beter misschien, zijn sterk terug-
houdend tegenover het B-attest. In de scholen A en L worden 13-at-
testen zeer zelden en slechts na zeer grondige beraadslaging toege- 
kend. 	In school C bestaat de geclausuleerde bevordering als systeem 
niet en wordt een B-attest uitzonderlijk op voorstel van een bepaalde 
leerkracht toegekend. Daarenboven wordt in school C enkel voor een 
onderwijsvorm of een afdeling (i.c. doorstroming) geclausuleerd. 
De overige scholen (D, E, F, G, H, I en K) hebben de geclausuleerde 
bevordering van de leerling in hun deliberatiegedrag geïntegreerd. 
Het is evenwel klaar dat de verhouding tussen het aantal B- en C-at-
testen verschilt van school tot school. Met zekerheid kan alleen 
worden gesteld dat in de scholen E en 1 praktisch geen C-attesten 
worden uitgereikt. In beide scholen is de mogelijkheid tot overzitten 
bij een B-attest echter een belangrijk element in deze beleidsoptie (wat 
ook in school J is opgemerkt). Dit heeft vanzelfsprekend voor een 
gedeelte een oneigenlijk gebruik van het B-attest voor gevolg. De 
directrice van school I over het B-attest: 

Dan heeft de leerling een dubbele keuze. Namelijk, hij kan het jaar 
overzitten en hij kan ook veranderen van richting. Dus dat is in 
feite de motivering om een B-attest toe te kennen. 

Wat de aard van de uitgeproken clausuleringen betreft, tekenen zich in 
de scholen die het B-attest als volwaardige eindbeoordeling beschou-
wen, twee tendenzen af. Enerzijds is de clausulering van een onder-
wijsvorm of een afdeling eerder uitzonderlijk en worden dergelijke 
clausuleringen in verschillende scholen met steeds grotere omzichtig-
heid behandeld. Hieruit volgt logischerwijze dat de clausuleringen 
meestal op studierichtingen betrekking hebben. Toch is er meer. De 
meeste scholen blijken immers enkel richtingen die in de school zelf 
bestaan, uit te sluiten. Enkele directeurs wijzen in dit verband echter 
op het probleem dat niet alle scholen hetzelfde onderwijspeil of dezelfde 
moeilijkheidsgraad hebben. We laten twee directeurs zelf aan het 
woord: 

( ...) Wij zitten met de paradox dat wij soms beseffen dat, als wij 
bij ons een leerling voor doorstroming stopzetten, dat wij pertinent 
wel eens denken dat hij misschien in één of andere school wel een 
doorstroming zou aankunnen als die school een heel laag doorstro-
mingspeil heeft (...) 
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Het B-attest blijkt echter vaak zijn doel te missen. Veel ouders laten 
hun kind immers liever overzitten dan te moeten afzakken naar een 
minder sterke richting. In verschillende scholen wordt overigens 
opgemerkt dat de ouders dikwijls de betekenis en de waarde van de 
geclausuleerde bevordering verkeerd inschatten. Een graadcoCirdina-
tor: 

(...) Dat wordt door de ouders eigenlijk nog te weinig geap-
precieerd. Een B-attest is een positief attest. Dat is ook ge-
slaagd, maar dat wordt zo niet altijd gezien. Een B-attest - en wij 
ervaren dat bij ouders - dat is een ontgoocheling, terwijl dat 
eigenlijk niet de bedoeling is (...) 
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(...) We zullen heel zelden clausuleren voor alle doorstromings-
richtingen, maar we vermelden wel: voor natuurwetenschappen, 
voor Latijn, voor Grieks en voor wiskunde; dus de richtingen die 
we zelf hebben. Al zit daar nog in dat het niveau van de scholen 
ook verschillend is en dat je zegt als die nu bijvoorbeeld wiskunde 
in een andere school zou doen, dan komt ze er misschien wel. Maar 
als wij niet clausuleren, blijven die zitten en dan zien wij dat die 
met het niveau van onze school hier niet verder kunnen. Je kan 
ook moeilijk tegen een kind zeggen: "Ga dat daar doen'', want die 
school is daar niet gelukkig mee. Maar dus principieel zeggen wij: 
alleen clausuleren voor de richtingen die we zelf hebben ( ...) 

Bij het toekennen van de oriënteringsattesten kunnen dus, wanneer 
abstractie wordt gemaakt van het beleid inzake A-attesten, twee pa-
tronen worden onderkend. Ofwel wordt vooral van het B-attest ge-
bruik gemaakt, ofwel vooral van het C-attest. De scholen blijven bij 
het delibereren overigens consequent in de verschillende leerjaren van 
de eerste en de tweede graad. In de interviews is ook gevraagd naar 
een verantwoording voor dit beleid. In de antwoorden komen twee 
argumenten zeer frequent aan bod: (a) het is de bedoeling de leerling 
zover mogelijk te brengen; en (b) we moeten de leerling tegen zijn 
ouders en tegen zichzelf beschermen. Het is opmerkelijk dat deze 
argumenten worden gebruikt door directeurs (en coordinatoren) zowel 
van scholen die een pro-B-attesten-beleid voeren, als van scholen die 
een pro-C-attesten-beleid voeren. Dit lijkt op het eerste zicht con-
tradictorisch. 
Wat het tweede argument betreft, is de schijnbare tegenstelling vrij 
gemakkelijk op te lossen. Het blijkt immers dat een B-attest kan 
dienen als bescherming tegen overambitieuze ouders (of leerlingen), 
terwijl een C-attest daarentegen kan dienen als bescherming tegen een 
te lage ambitie van de ouders (of de leerlingen) die te gemakkelijk hun 
kinderen uit een doorstromingsrichting zouden wegnemen. Een direc-
teur illustreert de mogelijkheden van het B-attest: 

Wanneer een leerling wel voldoende inzet heeft maar een zeker 
aantal vakken moeilijk aankan, dan heeft het geen zin om die leer-
ling te laten overzitten, want daarmee zullen zijn mogelijkheden niet 
verbeteren. Het enige wat we kunnen bereiken is hem helemaal 
ontmoedigen. Dus komt het erop aan zulke leerlingen in de best 
geschikte richting te oriënteren. Om zeker te zijn dat hij dat ook 
doet en om hem tegelijkertijd in zekere zin te belonen voor de inzet 
van het voorbije jaar, geven we een B-attest met de gepaste clau-
sulering, niet te eng omdat we de deur niet te veel zouden dicht-
doen, maar toch weer eng genoeg om te beletten dat hij om één of 
andere reden, al was het zijn ouders, toch een verkeerde richting 
zou ingaan om het toch nog maar eens te proberen. Er zijn zo van 
die ouders die onopvoedbaar zijn in die zin en daar is dat B-attest 
een zeer nuttig instrument in het voordeel van de leerling (...) 

Bijna alle scholen die frequent van het B-attest gebruik maken, halen 
het argument van de bescherming van de leerling aan. In de scholen 
die een duidelijke voorkeur voor het C-attest hebben, wordt het 
argument enkel door de directeur van school C nadrukkelijk gehan-
teerd: 

( ...) Een leerling of een ouder wil alles doen wat je wil, maar niet 
dubbelen a.u.b. Dat is een nieuwe mentaliteit zal ik maar zeggen. 
Dat B-attest, dat is goed. Ze zullen dan wel van studierichting 
veranderen, maar ze moeten niet blijven zitten (...) In de school 
vanwaar ik kwam, was het een totaal andere mentaliteit (...) 
Iedere kleine bediende wilde daar voor zijn kind het maximum aan 
studies en ze dachten in die tijd dat dat in de Latijnse te vinden 
was. Vandaar dat wij soms moeite moesten doen om ouders te 
overtuigen van. kijk, dat kind is daar ongelukkig, dat kan daar 
niet mee, dat moet daar inspanningen doen. En ik kom hier en de 
mentaliteit is totaal anders. Hier waren wij de eersten om een 
algemeen vormende richting te hebben. Hier sprak men alleen van 
de vakschool. Ik moest werkelijk mijn uiterste best doen om ouders 
te overtuigen dat leerlingen in staat waren om algemeen vormende 
studies te doen, want bij hen was het vakschool. En misschien zit 
dat bij mij er nog altijd ergens in dat ik denk: ze mogen niet te 
rap tevreden zijn met te zeggen: "Laat die maar naar het beroeps 
gaan". 

Het feit dat het eerste argument - het zover mogelijk brengen van de 
leerling - evenzeer in de scholen met een B-attesten-beleid als in de 
scholen met een C-attesten-beleid aan bod komt, is moeilijker te ver-
klaren. Uit de interviews blijkt dat aan "het zover mogelijk brengen" 
een verschillende betekenis wordt toegekend, wat deel uitmaakt van 
een meer algemene pedagogische visie. Zo is in verschillende scholen 
die het 'B-attest werkelijk geïntegreerd hebben, opgemerkt dat het de 
bedoeling is de VSO-principes te realiseren. Deze gedachte wordt 
gedeeltelijk door de volgende directeur verwoord: 

(...) Het is altijd primerend dat men de leerling met zijn moge-
lijkheden zoveel mogelijk van zijn capaciteiten probeert gebruik te 
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laten maken. Dus uithalen wat erin steekt, maar niet iedereen 
proberen op een zelfde niveau te heffen (...) 

De meeste katholieke scholen verwijzen in dit verband ook naar de 
richtlijnen van het NSKO over de einddeliberatie en de geclausuleerde 
bevordering van de leerling. Daarentegen wordt "het zover mogelijk 
brengen van de leerling", in de scholen die zich sterk op de C-at-
testen (blijven) beroepen, vooral in verband gebracht met een meer 
traditionele wijze van delibereren (waarmee verwezen wordt naar de 
wijze van delibereren voor de invoering van het type I). 
Tenslotte wordt in verschillende scholen ook benadrukt dat de centrale 
plaats van ofwel het B-attest, ofwel het C-attest, kadert binnen het 
eigen pedagogisch project of de meer algemene opvattingen over onder-
wijs van de school. In de scholen die frequent van de geclausuleerde 
bevordering gebruik maken, blijkt dit project overigens in veel ge-
vallen geïnspireerd te zijn op de VSO-filosofie en (desgevallend) de 
voorstellen van het NSKO. Het pro-C-attesten-beleid wordt daarente-
gen in de drie betreffende scholen gesitueerd tegen de achtergrond 
van een sterke bekommernis voor het studiepeil. Het is een feit dat in 
deze scholen, meer dan in de meeste scholen die een pro-B-attesten-
beleid voeren, het behalen van een hoog cognitief onderwijsniveau een 
belangrijk, zoniet het belangrijkste, beleidsdoel is (dit geldt voor 
school C vooral voor de ASO-richtingen). Op de vraag of er in de 
gevallen waar iedereen akkoord is dat het onverantwoord is de leerling 
te laten verdergaan in dezelfde studierichting, eerder een B-attest of 
eerder een C-attest wordt gegeven, antwoordt de directeur van school 
A: 

Een C-attest. Dat is zonder twijfel. Want indien wij ons project 
van kwaliteitsonderwijs en een hoog niveau, een hoger niveau, 
willen halen, dan mogen we niet op die wijze (bedoeld wordt: 
B-attesten toekennen) te werk gaan. 

2. Adviseren 

Aan elke leerling moet (desnoods na één of meerdere herexamens) een 
A-, B-, of C-attest warden toegekend. Aansluitend hierbij kan een 
oriënteringsadvies warden geformuleerd. De scholen blijken van deze 
mogelijkheid zeer vaak gebruik te maken. Alle scholen formuleren 
altijd een advies bij een B-attest. Ook bij een C-attest wordt altijd of 
bijna altijd een advies geformuleerd. In het geval van een A-attest is 
de situatie zeer uiteenlopend, gaande van altijd een advies (de twee 
ééngradige middenscholen A en F), over "indien nodig", tot zelden of 
nooit. 
Bijna alle geïnterviewden stellen dat het toekennen van het attest en 
de formulering van het advies twee duidelijk onderscheiden zaken zijn, 
maar ook niet los van elkaar kunnen worden gezien. Enerzijds wordt 

gewezen op de verschillende betekenis van beide oriënteringsmiddelen: 
het attest is een bindende sanctie betreffend het al of niet overgaan 
tot een hoger leerjaar, terwijl het advies een vrijblijvende goede raad 
is betreffende de te volgen studierichting(en). Anderzijds benadruk-
ken directies en coordinatoren de sterke logische en vaak causale band 
tussen het attest en het advies: "ze vloeien uit elkaar voort", "het 
advies is het regelrechte gevolg van het attest", "het advies groeit uit 
de beslissing over het attest". 
Gezien het bovenstaande hoeft het niet te verwonderen dat de directies 
en coordinatoren het advies zeer belangrijk vinden en zeggen de 
inhoud van het advies zeer ernstig te nemen. Bij een A-attest is het 
vaak niet evident dat een leerling werkelijk elke studierichting met een 
redelijke kans op succes aankan. Er kan overigens een onderscheid 
gemaakt worden tussen de keuze van het fundamenteel en het comple-
mentair gedeelte. Bij een C-attest zijn er steeds twee mogelijkheden: 
overzitten in dezelfde studierichting of heroriënteren. Wat het 
B-attest betreft, waarvan iedereen overtuigd is dat het met een oriën-
teringsadvies moet gepaard gaan, is de volgende uitspraak van een 
graadcoördinator zeer representatief: 

(...) Je geeft een B-attest zonder advies, dus je sluit gewoon een 
aantal dingen uit en je geeft niks in de plaats. Dat vinden wij dus 
niet verantwoord, niet ten opzichte van die leerling, ook niet ten 
opzichte van die ouders. Je zegt gewoonweg: voor die richtingen 
kom je niet in aanmerking. Maar als ik daar niet voor in aanmer-
king kom, voor welke dan wel? Dat is feitelijk ook met de bedoe-
ling de leerlingen en de ouders te helpen. 

Het blijkt dat ouders en leerlingen vaak het advies - naast zich neer-
leggen. Dit is vooral het geval wanneer het advies niet aan de hoog-
gespannen verwachtingen of de wensen van de ouders beantwoordt, 
bv. bij het afraden van de optie Latijn of wiskunde bij een A-attest in 
het ASO. Ook het verkiezen van het overzitten bij een B-attest is 
hiervan een uiting, uiteraard indien het advies was: overgaan naar die 
of die studierichting of onderwijsvorm. 	Immers, verschillende scholen 
geven bij een B-attest vrij frequent expliciet het advies "overzitten" 
(scholen E, I en J). Niettegenstaande de delibererende klasseraden 
vaak geconfronteerd worden met het feit dat ouders met hun advies 
geen rekening houden, vinden zij het hun plicht adviezen te formule-
ren en er de nodige aandacht aan te besteden. Hiervoor worden ver-
schillende argumenten gegeven. Het advies is dikwijls een verantwoor-
ding van het attest. Het is ook een hulp, een service voor de ouders 
en leerlingen die het (wel) ernstig nemen. 	En tevens beveiligt het 
advies de school wanneer later blijkt dat de studiekeuze van de ouders 
en de leerling toch de verkeerde keuze was en zij hiervoor de school 
verantwoordelijk stellen. 
Dat het advies vaak niet wordt gevolgd, is wellicht meer aan de ouders 
dan aan de school te wijten. Het advies wordt op het rapport ge-
schreven en men trekt er regelmatig de aandacht op tijdens het ouder-
contact. In sommige scholen worden bepaalde ouders voor een persoon- 

I, 



lijk gesprek uitgenodigd of wordt hen een brief toegestuurd. In 
school C wordt het advies in uitzonderlijke gevallen aan huis toege-
licht. 
De delibererende klasseraad beslist over de inhoud van het advies. 
Hierbij kan worden uitgegaan van een voorlopig advies, geformuleerd 
op de predeliberatie. 	[n essentie is de beslissing over het advies op 
dezelfde gegevens gebaseerd als de beslissing over het attest. Vaak 
wordt gesteld dat beide beslissingen moeten beschouwd worden als twee 
accenten binnen één eindbeoordeling. Toch lijkt het feit dat ouders 
vaak geen rekening houden met het advies, tot een grotere cesuur 
tussen de beslissing over het attest en het advies te leiden dan wen-
selijk. 
In ruim de helft van de scholen is wel opgemerkt dat er nadrukkelijk 
met de interesse en de keuze van de leerling en de ouders rekening 
wordt gehouden. Het PMS speelt bij het bepalen hiervan meestal een 
centrale rol. 	In de meeste van deze scholen is overigens ook opge- 
merkt dat bij de beraadslaging over het advies, de resultaten op de 
toetsen enigszins anders worden bekeken dan bij de beslissing over 
het attest. Eén voorbeeld is verschillende keren vermeid: een leerling 
heeft geen enkel tekort maar haalt over de ganse lijn slechts zeer 
middelmatige resultaten. Op grond van dergelijke gegevens kan aan 
deze leerling het A-attest niet worden geweigerd, doch het spreekt 
voor zich dat hij niet voor alle studierichtingen geschikt is. 
De beslissing over het oriënteringsadvies wordt meestal afgerond met 
het nogmaals op een rijtje zetten van alle elementen van het advies of 
met een voorlopige formulering ervan. Het behoort tot de taak van de 
klassedirecteur de formulering af te werken en op het rapport uit te 
schrijven. Dat het belangrijk is op de deliberatie tot een duidelijke 
afspraak omtrent het advies te komen, wordt door de volgende uit-
spraak van een directeur geïllustreerd: 

( ...) Gewoonlijk doe ik het zo: "Ik heb dit geschreven, mogen we 
dat als volgt formuleren ?" Dan lees ik dat eens en dan nemen ze 
dat gewoonlijk over, toch voor een deel. Waarom ? Omdat het 
belangrijk is wat op dat rapport komt. Want zo krijg ik achteraf 
een telefoon waar men zegt: "Damaar meneer, dat kan toch niet." 
En dan is dat in het geheel niet gezegd. Dan is dat iets dat die 
leerkracht zomaar uit zijn mouw geschud heeft (...). Dat gebeurt 
dus zelden, maar ik heb het vorig jaar toch drie keer meegemaakt. 
En dat is pijnlijk, ik kan het u verzekeren. Dan moet je naar die 
leraar gaan en zeggen: "Dat kan toch niet, waarom schrijf je nu 

zoiets op dat rapport ?" 	"Dat is daar toch gezegd", zegt hij. 
Natuurlijk, iemand heeft dat gezegd. Maar er zijn toch andere 
mensen die daar nog een andere mening hadden. Waarom is daar 
geen rekening mee gehouden ? (...)  

Wat de formulering van de adviezen betreft, heeft school L een uniek 
systeem uitgewerkt. Een coordinator: 

(...) Wij hebben zelfs een poging gedaan om de formulering van die 
adviezen een beetje te standaardiseren. Dat ging goed tot en met 
het tweede jaar, van twee naar drie. Dat ging heel wat minder 
makkelijk van vier naar vijf, maar daar is de waaier van formule-
ringen wat groter geworden en wat minder standaardachtig. Maar 
we zijn er toch in geslaagd om daar een soort van listing van 
mogelijkheden te creëren, die nu toch al een paar jaar vrij mak-
kelijk gehanteerd wordt (...) 

Wanneer tot nog toe over een "advies" is gesproken, is hiermee een 
werkelijke raad m.b.t. de studiekeuze bedoeld. immers, heel wat 
scholen vullen altijd iets in op de plaats die voor het advies op het 
rapport is voorzien. Dat "iets" is niet steeds een advies in de strikte 
betekenis van het woord. Het kan ook een aanmoediging of een ver-
wittiging zijn, of een verantwoording of verklaring van het attest. 
Het (echte) advies kan verschillende vormen aannemen. Het kan een 
aanraden of afraden van één of meerdere studierichtingen zijn. 	Dit 
suggereert meteen dat het advies eng (m.b.t. één studierichting) of 
ruim (m.b.t. een waaier van studierichtingen van hetzelfde niveau) 
kan zijn. De interviews wekken weliswaar de indruk dat er getracht 
wordt vooral in positieve zin te adviseren. Toch heeft school F een 
speciale formule, een persoonlijke brief, ontworpen om bepaalde keuzes 
met klem af te raden. Een coördinator verduidelijkt de bedoeling: 

(...) Bijvoorbeeld, hij of zij is apotheker (= ouders) en die wil 
echt dat hij Latijn gaat volgen. Plaats "afgeraden" en die gaat 
ernaast lezen. Dan moeten we die brief meegeven. 

In een aantal scholen wordt soms ook als advies geformuleerd: neem 
contact op met het PMS. Dit kan het geval zijn wanneer de delibe-
rerende klasseraad geen duidelijk zicht heeft op de mogelijkheden van 
de leerling of wanneer men vindt dat de school geen verdere geschikte 
studiekansen voor die leerling biedt. 

§ 4. EINDBEOORDELING EN LEERLINGENAANTAL 

Verschillende gegevens wijzen op een mogelijk verband tussen het 
(reële of verwachte) verlies van leerlingen en de beoordeling van de 
leerlingen. Eerst warden drie aspecten van de deliberatie en oriën-
tering vanuit deze optiek belicht. Vervolgens wordt de invloed van 
het leerlingenaantal op het deliberatiegedrag meer systematisch be-
handeld. 
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1. Drie aspecten van het deliberatie- en oriënteringsgedrag  

De eerste invalshoek is de oriëntatie van leerlingen van het ASO naar 
het TS0/ BSO  . De directeurs van respectievelijk de ( nijverheids)scho-

len J en H vertellen kort wat hun school is overkomen: 

(... ) Wat het VSO had gehoopt, is dus niet bewaarheid geworden. 
Wat men ideaal zo vooropstelde, de studiekeuze, oriëntering, die is 
niet anders dan: vroeger in het type I I . Dat is een grote ontgoo- 
cheling geweest ( 	) . 	Van bij de start hadden wij ineens 100 

leerlingen minder in het eerste jaar. Een klap. We zeiden: die 
gaan direkt terugkomen in het derde jaar. Dat is gedeeltelijk waar 
geweest, maar niet helemaal. En zelfs in de regio's waar een echte 
middenschool bestaat, dus ruimtelijk, is dat ook niet gebeurd. Ook 
daar stromen ze door naar ASO--richtingen. Dat is wel het felst in 
het rijksonderwijs. Ik ben ook in een overleggroep samen met het 
rijksonderwijs en die mensen klagen er nog meer over dan wij 

( 	) . 	Dat is gewoon de publieke opinie die dat niet wil aanne- 
men. 	Fabrimetal , RVA , 	sturen zoveel communiqués naar de 
media om te zeggen; er is nood aan technisch geschoolden, de 
ouders zenden ze toch naar het ASO. En als ze advies krijgen 
voor het TSO, dan zullen ze toch vragen aan de directeur: "Mag hij 
nog een jaartje blijven ?" 	Dus ze komen nog wel, maar te laat 

( 

( . . ) In het tweede jaar van de middenschool zijn er 69, geloof ik, 
weggegaan en er waren er maar 240. Die hadden allemaal een 
B-attest. Ze gaan naar een andere school omdat ze dat B-attest 
niet graag volgen. Dat B-attest wou zeggen: je gaat een kwalifi-
catie doen in het beroeps of het technische. Die zijn dan wegge-
gaan naar een andere school en ze doen het tweede jaar opnieuw 
omdat ze toch maar in het derde jaar doorstroming zouden geraken 

( ...) 

Er lijkt dus een sterke aantrekkingskracht van het ASO uit te gaan 
(4) . De geciteerde directeurs leggen de oorzaak hiervan bij de pu-
blieke opinie en bij de ouders. Een graadcoördinator van school J 
wijst echter nog op een ander gegeven: in de regio waartoe school J 
behoort zouden op het einde van het eerste leerjaar A quasi geen 
B-attesten worden uitgereikt. Hoger is reeds onderzocht welk beleid 
de scholen van het onderzoek (met een eerste graad) terzake voeren. 
Twee scholen (A en L] kiezen principieel voor het C-attest; vier 
scholen (E, F, I en K) kiezen principieel voor het B-attest; school B 
beschouwt het B- en het C-attest na het eerste leerjaar A als identiek. 
Wanneer naar het studieaanbod van deze scholen wordt gekeken, dan 
blijkt dat de scholen A en L geen beroepsvoorbereidend jaar ( BVJ) 
hebben, terwijl dit in E, F en K wel het geval is. School I heeft zelf 
geen BVJ, maar wel de TS0/ BSO-koppelschool waarmee ze samen een 
ruimer scholencomplex vormt. 

Dit korte overzicht van het attestenbeleid na het eerste gemeenschap-
pelijke leerjaar leert ons twee zaken. Ten eerste speelt het leer-
lingenaantal bij de keuze van het attest wellicht een rol. Immers, 
enkel die scholen die geen BVJ hebben, verkiezen het C-attest boven 
het B-attest. Ze kunnen hiermee vermijden dat deze leerlingen de 
school verlaten. Ten tweede wijst het geval van school I op het 
belang van samenwerkingsverbanden tussen ASO- en TS0/ BSO-scho-
len. Het feit dat school 1 - als zuivere ASO-school - geen BVJ heeft, 
vormt geen belemmering om na het eerste leerjaar A B-attesten toe te 
kennen. Hierdoor worden toch geen leerlingen aan een "vreemde" 
school verloren. 

De hier geschetste problematiek van de oriëntering van ASO naar 
TS0/ BSO , met inbegrip van de elementen schoolbevolking en samenwer-
king tussen scholen, herinnert nogmaals aan de unieke positie van een 
autonome middenschool. Wat de directeur van school G in de volgende 
uitspraak zegt over middenschool F (G en F behoren tot dezelfde 
scholengemeenschap) , wordt ook door de directeur van school A (de 
tweede autonome middenschool van het onderzoek) in vrij analoge 
bewoordingen geformuleerd: 

Wij zijn in dat opzicht natuurlijk ideaal gehuisvest. Wij hebben een 
autonome middenschool die kan oriënteren naar twee autonome 
bovenbouwen . Er wordt in onze middenschool daarom veel eerlijker 
geadviseerd dan wanneer u een school bent met een zesjarige cy-
clus, waar u uw leerlingen in het eerste jaar een jaartje bij u hebt 
gehad en waar u die leerlingen toch zoveel mogelijk gaat proberen 
nog een jaartje bij u te houden in uw school. Voor onze midden-
school speelt dit geen enkele rol want na het tweede jaar staan ze 
alle leerlingen af en het interesseert hen dan in die mate ook niet 
meer of zij naar de bovenbouw ASO of naar de bovenbouw TSO 
gaan. Dat interesseert hen rechtstreeks niet. Hen interesseert 
al leen het eerlijke advies naar de ouders en naar de leerlingen toe. 

Het tweede punt sluit enigszins bij het eerste punt aan. 	In de ge- 
sprekken over het beleid inzake oriënteringsattesten wordt in vijf 
scholen (B, C, H, J en L) door de directeur en/of een coordinator, de 
zorg uitgedrukt over het feit dat vele leerlingen met een B- en/of 
C-attest de school verlaten. De achterliggende idee zou zijn dat men 
bij een mislukking - een B-attest wordt door veel leerlingen immers ais 
een mislukking beschouwd - zijn heil elders gaat zoeken, of misschien 
beter, zijn kansen op het behalen van een diploma wil vrijwaren door 
van school te veranderen. In de genoemde scholen wordt aan dit 
probleem bijzondere aandacht geschonken. Men tracht deze leerlingen 
en hun ouders persoonlijk te contacteren, men zoekt naar een aange-
paste begeleiding (al of niet preventief) , of men tracht een precieser 
beeld te krijgen van de redenen waarom van school wordt veranderd. 
In schoor L is het potentiële verlies van leerlingen met een B-attest 
zelfs één van de redenen om zeer weinig van de geclausuleerde bevor-
dering gebruik te maken. Een graadcoër4 dinator : 
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( 	) Dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met het 
laten afvloeien of te gemakkelijk laten afvloeien van leerlingen naar 
andere scholen. 1k zeg niet dat we dat als norm hanteren, want we 
zulken nog heel gemakkelijk, vind ik , zelf iemand naar een andere 
school laten gaan. Maar veelvuldig B-clausules toepassen, dat leidt 
nogal gemakkelijk naar afvloeien van leerlingen. Want in de ogen 
van de mensen en van de leerlingen in de eerste plaats, is een 
B-attest uiteindelijk zoiets als niet geslaagd, dus een mislukking. 
We kunnen inderdaad wel binnen de muren af en toe wat opvangen, 
maar dat laten afvloeien mag men toch niet zomaar ongebreideld 
laten verlopen. 	Het is trouwens in veel gevallen ook geen goede 
oplossing gebleken ( 	) 

De derde invalshoek is de advisering van studierichtingen in andere 
scholen. Wat dit betreft, springen drie scholen in het oog, de niet-
middenscholen buiten beschouwing gelaten (deze scholen staan immers 
na het tweede, en in uitzonderlijke gevallen het vierde, leerjaar al hun 
leerlingen af) . 	Enkel in deze drie scholen wordt niet gezegd dat 
slechts zelden studierichtingen in andere scholen worden aangeraden. 
Tevens wordt (enkel) in deze scholen over het adviseren van richtin-
gen die niet in de eigen school bestaan, niet op een voorwaardelijke 
wijze gesproken, in de zin van: "slechts op uitdrukkelijke wens van de 
leerling en zijn ouders" of "pas na een grondig gesprek". Het gaat 
om de scholen G, H en K. Dit is opmerkelijk aangezien dit de enige 
scholen zijn die een jarenlange, snel le stijging van het leerlingenaantal 
hebben gekend en ook in het jaar van het onderzoek nog met een 
aangroei van de schoolbevolking zijn geconfronteerd. Of deze oriën-
teringspogingen ook succesvol zijn, of meer succesvol dan in andere 
scholen, is ons niet bekend. 

2. Spreken over de invloed van het leerlingenaantal 

Tot zover is getracht via observatie van het oriëntatiegedrag de in-
vloed van (een reële of verwachte daling van) het leerlingenaantal te 
benaderen 	Deze problematiek is evenwel ook als dusdanig in de 
interviews aan bod gebracht, doch niet ( in eerste instantie) aan de 
hand van de vraag: welke rol speelt het leerlingenaantal op de delibe-
ratiebeslissingen ? Deze vraag is immers zo direct en normatief dat er 
moeilijk een eerlijk antwoord op kan verwacht worden. Om die reden 
is de factor leerlingenaantal vertaald en geconcretiseerd in termen van 
denataliteit, besparingen, rationalisatie en concurrentie van andere 
scholen, en is naar de invloed van deze factoren gevraagd. 
In negen van de twaalf scholen (A, C, D, F, G, H, I , K en L) wordt 
gezegd dat deze factoren geen invloed hebben en dat de deliberatie 
objectief verloopt. Dit wordt vaak negatief verantwoord in de zin van: 
"Het wordt nooit ais argument op de deliberatie gebruikt". In deze 
scholen wordt daarenboven op de vraag of de clausulering soms in 
functie staat van de bevolking van één of andere studierichting, 

ontkennend geantwoord. Zeven directeurs en drie coordinatoren 
voegen hier wel onmiddellijk aan toe dat dit zeker wel in andere scho-
len gebeurt (3 / 10) of dat ze (zeer sterk) vermoeden dat het elders 
gebeurt (7/10 ) . 	Dat de deliberatiebeslissingen in deze scholen wer- 
kelijk vrij zijn van elke externe beïnvloeding, kan uiteraard op grond 
van deze gegevens niet worden gesteld. In alle interviews zijn overi-
gens elementen aanwezig die erop wijzen dat bij het delibereren en 
oriënteren, de gedachte aan de schoolbevolking wel degelijk leeft. In 
de scholen A en K wordt bij de aanvang van elke deliberatie de be-
leidsoptie "niet in functie van het leerlingenaantal te oriënteren" 
geformuleerd. In de scholen C en 1 wordt op het einde van de deli-
beratie de balans opgemaakt. De directeurs van de scholen D en H 
zeggen dat het leerlingenaantal nog geen invloed uitoefent, maar 
drukken wel hun vrees uit voor de toekomst. Ook de directrice van 
school I zegt dat het gevaar bestaat en houdt terzake belangrijke 
informatie (vb. de potentiële bedreiging van een studierichting) voor 
de leerkrachten achter. Zelfs in het scholencomplex F-G-H - dat 
niettegenstaande een inschrijvingsstop in het eerste leerjaar een 
permanente groei kent - wordt men alert. Een coërdinator: 

Wij hebben leerlingen genoeg en wij weten dat ongeveer 13 á 14 
procent van de leerlingen ieder jaar de school verlaat; echt "ver- 
laat", ik spreek niet van de uitgangsjaren ( 	) . 	Wij delibereren 
nooit in functie van studierichtingen of van andere noodwendighe-
den. Uiteindelijk zien we nog dat het leerlingenaantal in de school 
stijgt. Het lijkt precies een zwembad dat gevoed wordt als een 
bergrivier. Het water loopt erin maar ook eruit. Maar het water 
blijft. Maar ik moet wel bekennen dat wij vanaf dit schooljaar 
onderzoekingen bezig zijn om na te gaan: waar zit het hem eigenlijk 
en wat is de reden ? Want moest ook de toevoer van de bergrivier 
verminderen dan moet je zorgen dat je vooraan ergens een stop 
kunt zetten ( 	) 

In de drie resterende scholen (B, E en J) wordt wel openlijk toegege-
ven dat de evolutie van de schoolbevolking de deliberaties heeft beïn- 
vloed ( in school E enkel door een graadcoeirdinator) . 	Op de vraag 
naar de invloed van besparingen, denataliteit, rationalisatie en con-
currentie - allemaal factoren die rechtstreeks op het leerlingenaantal 
betrekking hebben - antwoordt de directeur van school J: 

Dat is natuurlijk een delicate vraag. 1 k heb het daarstraks even 
vermeld, ik durf niet zeggen dat wij daar altijd even integer in zijn 
( • 	• ) 

De directrice van school B sluit haar antwoord af met: "I-let wordt 
genegeerd als aanwezig zijnde". In elk geval wordt in de drie scholen 
tijdens een deliberatie wel eens opgemerkt dat er zal moeten opgepast 
warden, wil men het voortbestaan van bepaalde studierichtingen of 
klassen niet in het gedrang brengen. Ook op de vraag of clausulering 
een middel kan zijn om het studieaanbod te beveiligen, wordt niet 
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geantwoord: "Hier niet". De directrice van schoof B zegt dat "het 
vermeden wordt". Volgens de directeur van school J "wordt er bijna 
niet naar gekeken". Een coordinator van school E antwoordt - in 
tegenstelling tot de directeur: 

(...) Soms worden ze wel doorgelaten, maar clausuleren we voor 
dat of dat, zodanig dat er maar één mogelijkheid meer overblijft 
(...). Maar ik mag toch niet zeggen dat dat een algemene regel is 

) 

Op grond van deze gegevens kunnen twee besluiten worden getrokken. 
Ten eerste: in alle scholen is de gedachte aan de schoolbevolking (en 
de verdeling ervan over de verschillende studierichtingen en klassen), 
in mindere of meerdere mate aanwezig, bij het delibereren en oriënte-
ren. Ten tweede: in een aantal scholen worden de beslissingen over 
attesten en adviezen beïnvloed door factoren die leerlingenverlies voor 
gevolg kunnen hebben (denataliteit, concurrentie, ...) of die het 
behoud of de stijging van het leerlingenaantal uitermate belangrijk 
kunnen maken (rationalisatie, besparingen, ...). Wat directeurs en 
coordinatoren zeggen over de invloed van deze factoren kan een aan-
wijzing zijn, maar geeft geen uitsluitsel over de reële impact ervan. 
Belangrijk is dat het leerlingenaantal het deliberatiegedrag in alle 
scholen ergens wel beïnvloedt. In de scholen met een continue toe-
name van de schoolbevolking is dit vooral latent aanwezig (scholen F, 
G, H en K). School E, die tussen 1982 en 1986 een spectaculaire 
stijging van het leerlingenaantal kende, schijnt hierop een uitzondering 
te vormen. Er moet evenwel worden opgemerkt dat deze schooi dreig-
de onder de rationalisatienorm te vallen en zij heeft alles in het werk 
gesteld om haar autonomie veilig te stellen en te kunnen programme-
ren. Naarmate een school leerlingen verliest, wordt de verleiding om 
bij het delibereren en oriënteren rekening te houden met de situatie 
van de school, natuurlijk groter. Veel directies en coordinatoren 
vinden dit overigens begrijpelijk en menselijk. Toch situeert zich hier 
de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid van de directie. Over 
het rekening houden met externe factoren zeggen sommige directeurs: 
"Het kan en het gebeurt", andere zeggen: "Het zou niet geduld wor-
den", terwijl er ook zijn die het via een expliciete beleidsoptie trachten 
uit te sluiten. 	Uiteraard beslist de klasseraad en niet de directeur. 
Vandaar dat ook de vraag is gesteld in welke mate de leerkrachten hun 
eigen tewerkstelling via de deliberaties in handen (kunnen) nemen. 
ln ruim de helft van de scholen (A, D, E, H, I, J, K en L) meent de 
directeur en eventueel de ondervraagde coordinator, dat het gevaar 
bestaat. De directeur van school E wijst erop dat leerkrachten elkaar 
kunnen trachten te overtuigen. Hij zegt zelf, jaren geleden, de vrees 
te hebben gekend dat de leerkrachten een drukkingsgroep aan het 
vormen waren. Nochtans wordt algemeen aangenomen dat de macht van 
een individuele leraar op een deliberatie te beperkt is om de beslissing 
wezenlijk te beïnvloeden. Dit sluit echter niet uit dat de leerkrachten 
hun eigen tewerkstelling trachten te beveiligen voor de deliberatie, 
b.v. door hun lessen zo interessant mogelijk te maken. Volgens de 

directeur van school D schuilt het grootste gevaar bij de evaluatie. 
De hypothese is dat leerkrachten die zich bedreigd voelen, niet wach-
ten tot de deliberatie om daar tegen een meerderheid op te tornen, 
maar hun evaluatiegegevens in hun eigen voordeel schikken. 
Deze bespreking van de relatie tussen het leerlingenaantal en de 
deliberatie en oriëntatie, moet afgesloten worden met het nogmaals in 
herinnering brengen van de tweeslachtige rol die het leerlingenaantal 
in de nationale beleidsmaatregelen krijgt toebedeeld. Enerzijds is er 
de afschaffing van de behouds- en splitsingsnormen, waardoor het 
urenpakket maximaal vrij kan worden aangewend. Terecht wordt in 
zes scholen (A, C, E, G, I en K) benadrukt dat hierdoor de spanning 
tussen het aantal leerlingen en de oriëntatie van de leerlingen is 
afgenomen. Eén leerling minder of meer betekent immers niet langer 
het verlies van een optie of een klas, hoewel dit door leerlingenverlies 
en besparingen voor veel scholen een fictie (aan het worden) is. 
Anderzijds is door de nieuwe berekeningswijze van het urenpakket, het 
aantal uren-leerkracht strikt aan het aantal leerlingen gekoppeld. Dat 
elke leerling een bepaald aantal uren vertegenwoordigt, verhoogt 
uiteraard de spanning in tijden van besparingen, denataliteit, ratio-
nalisatie en toenemende concurrentie tussen scholen. Daarenboven is 
het aantal leerlingen ook (mede)bepalend voor de hoeveelheid financiële 
middelen waarover de school kan beschikken (voor het rijksonderwijs is 
dit wettelijk voorzien, maar nog niet uitgevoerd). Het spreekt voor 
zich dat een dergelijke één-voor-één politiek een objectieve oriëntering 
van de leerlingen niet bevordert. In één school is in ieder geval door 
een graadcoördinator op een mogelijke gevaarlijke uitwas hiervan 

gewezen: 

(...) Van sommige scholen krijg je dan de vraag om een attest te 
veranderen (...). Bijvoorbeeld, je geeft een leerling een B-attest 
met uitsluiting van bepaalde studierichtingen. Een maand of twee 
nadat het schooljaar bezig is, krijg je dan een telefoon of een 
bericht van die schoof dat men die leerling toch in dezelfde richting 
gezet heeft, maar dan een jaar hoger, dus gewoon laten overgaan 
heeft en dat men vraagt: "Kan je dat attest niet veranderen 7" 
(...) Dat is binnen en buiten de scholengemeenschap. Het zijn 
nogal dikwijls dezelfden (...). Of bij een C-attest, dat men ge-
woon laat overgaan en dan vraagt om het te veranderen (...) 

§ 5. BELEIDSPATRONEN EN BEINVLOEDENDE FACTOREN 

Tijdens de verwerking van het onderzoeksmateriaal over evaluatie, 
deliberatie en oriëntering, is het inzicht gegroeid dat er een onder-
scheid moet gemaakt worden tussen enerzijds het kader waarbinnen de 
evaluatie, deliberatie en oriëntering zich afspelen en anderzijds de 
beoordeling van de leerlingen zelf. Met "het kader" worden de meer 
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structurele, de vormelijke aspecten bedoeld; dit zijn de middelen die 
worden gebruikt om te evalueren, te delibereren, te oriënteren, zoals 
de verschillende soorten toetsen, de herexamens, de gebruikte scores, 
de rapporten, de attesten en de adviezen. Deze zaken zijn feitelijk 
niet meer dan de concretisatie, de veruitwendiging van de wezenlijke 
beoordelingsprocessen, wat in essentie te herleiden is tot de beslissing 
over het slagen of niet-slagen van die leerling voor dit vak of voor 
dat leerjaar. 	Dit onderscheid maakt het mogelijk te wijzen op belang- 
rijke verschillen in de beoordeling van de leerlingen tussen de rijks-
scholen, niettegenstaande de evaluatie en deliberatie in alle rijks-
scholen op het eerste zicht bijna identiek verloopt (aan alle scholen 
wordt immers hetzelfde ''kader" opgelegd). 
De opsplitsing in vormelijke en procesmatige aspecten kan nog verder 
worden verfijnd door het onderscheiden van twee fasen in het beoorde-
lingsproces. Naast de reeds genoemde beslissingen over slagen en 
niet-slagen, kan er ook een voorafgaandelijke fase worden onderkend, 
nl. de permanente discussie over en het bepalen van de beoordelings-
principes en -normen. 

Het geheel kan schematisch als volgt worden samengevat: 

Het dient opgemerkt dat het onderscheiden van twee fasen in het 
beoordelingsproces een vereenvoudiging is van de werkelijkheid. Ten 
eerste veronderstelt deze voorstelling dat de principes en normen 
steeds worden geëxpliciteerd en een coherent geheel vormen, wat niet 
steeds het geval is. Ten tweede impliceert ze een causaliteit die niet 
altijd waarneembaar is. Enerzijds is het mogelijk dat principes en 
normen vorm krijgen bij het beoordelen (evalueren en delibereren) 
zelf. Anderzijds is er niet altijd een congruentie tussen de principes 
en normen - de beleidsopties van de klasseraad, de school - en de 
feitelijke beoordeling van de leerlingen. Aan de basis hiervan ligt de 
grote autonomie van de leerkrachten op dit terrein. 

1. Beleidsinhoud 

Wat het evaluatie- en deliberatiekader betreft, moet er een duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen de rijks- en de katholieke scholen. 
In de rijksscholen worden de organisatie van de evaluatie en de be-
schikbare middelen praktisch volledig door het nationale beleid be-
paald. De beperkingen opgelegd aan de katholieke scholen zijn op dit 
vlak minimaal, waardoor zij een eigen beleid kunnen voeren. 
Dit sluit evenwel niet uit dat de rijksscholen binnen dit uniforme 
kader, een evaluatie-, deliberatie- en oriënteringsbeleid kunnen voe-
ren. Weliswaar tracht de reglementering een aantal principes op te 
leggen (kwalitatieve beoordeling; prospectieve deliberatie; permanente 
evaluatie resulterend in een globaal oordeel op het einde van het 
schooljaar), maar het spreekt voor zich dat er een groot verschil is 
tussen het vooropstellen van deze principes en het realiseren ervan. 
Controle hierop is overigens nauwelijks mogelijk. Daarenboven kunnen 
de scholen zelf hun normen bepalen en beschikken de leerkrachten 
over een bijna totale autonomie bij het beslissen over het slagen of 
niet-slagen van een leerling. 
Veralgemenend kunnen twee patronen van evaluatie-, deliberatie- en 
oriënteringsbeleid worden onderscheiden. Het accent ligt hier (uiter-
aard) bij de beleidsbepaling (principes en normen) en de beleidsuit-
voering (de concrete beoordeling). Evenwel wordt, wat de katholieke 
scholen betreft, slechts van een beleidspatroon gesproken indien er 
een overeenstemming bestaat tussen de onderliggende processen en het 
gemakkelijker observeerbare kader. 
Het eerste patroon wordt het vernieuwende beleid genoemd, verwijzend 
naar het VSO. Een dergelijk beleid is gericht op een kwalitatieve, 
individualiserende en prospectieve benadering bij het beoordelen van 
de leerlingen en stelt de gehele persoonlijkheid van de leerling cen-
traal. Het eindoordeel over de leerling is genuanceerd, en laat tussen 
het probleemloos geslaagd zijn (A-attest) en het volledig mislukt zijn 
(C-attest), de mogelijkheid open tot heroriëntering naar een hoger 
leerjaar (B-attest). Op grond van de beschikbare gegevens menen we 
in de scholen F en K een dergelijk beleid te kunnen vaststellen. 
Het tweede patroon is a.h.w. de opponent van het eerste patroon, en 
kan - verwijzend naar het type 11 - als het traditionele beleid om-
schreven worden. Dergelijk beleid streeft meer naar een objective-
rende, kwantificerende aanpak van de evaluatie en deliberatie. De 
score op een toets wordt vooral bepaald door de werkelijke prestatie 
van de leerling. Deze "punten" vormen de basis voor de eindbeslis-
sing over slagen en niet-slagen. De beoordeling van de leerlingen is 
dan retrospectief en gaat uit van vooraf vastgestelde normen. Het 
eindoordeel, dat kan uitgesteld worden om de leerling via een her-
examen nog een kans te geven, drukt zich in de regel uit in termen 
van geslaagd (A-attest) of niet-geslaagd (C-attest, c.q. overzitten). 
Verwacht kan worden dat scholen die een traditioneel beleid voeren, 
het bereiken van een hoog cognitief peil als één van de centrale be-
leidsdoelen formuleren. De scholen A, 1 en L voeren grosso modo een 



traditioneel evaluatie-, deliberatie- en oriënteringsbeleid. In twee 
andere scholen, ni. E en G, zijn enkele belangrijke aspecten van dit 
patroon aanwezig en lijkt het beleid naar het traditionele type te evo-
lueren. 
De andere scholen kunnen niet duidelijk worden gesitueerd. Dit kan 
te wijten zijn aan een tekort aan gegevens of aan het ontbreken van 
een duidelijk beleid. 	Het is evenwel niet uitgesloten dat er ook een 
soort "inconsistent beleidspatroon" bestaat, waarin zowel elementen van 
het vernieuwende als van het traditionele patroon aanwezig zijn, zon-
der dat dit opvallende spanningen teweegbrengt of zonder dat het 
beleid zich naar één van beide polen toe beweegt. De onderzoeksgege-
vens doen vermoeden dat een dergelijk beleidspatroon in school H 
bestaat. Ofschoon school H samen met scholen F en G één scholencom-
plex van dezelfde inrichtende macht vormen is er echter een groot 
verschil tussen het beleid van deze scholen. 

2. Besluitvorming  

Wat de besluitvorming over de evaluatie, deliberatie en oriëntering 
betreft, zijn de gelijkenissen tussen de scholen belangrijker dan de 
verschillen. Drie kenmerken staan centraal. 
Leerlingen beoordelen, behoort tot de essentiële opdrachten van elke 
leerkracht. Dit heeft voor gevolg dat de meeste leerkrachten sterk 
betrokken zijn bij het beleid inzake evaluatie, deliberatie en oriën-
tering. Door deze sterke geladenheid, wordt er op dit vlak zelden een 
consensus bereikt. Dit is het eerste kenmerk. Ook uit de bespreking 
van de besluitvorming op de einddeliberaties, is gebleken hoeveel 
inspanning het vergt om over de moeilijke gevallen eenstemmigheid te 
bereiken. Het is dan ook niet ongewoon dat er rond bepaalde aspecten 
van het evalueren, delibereren of oriënteren, spanningen of conflicten 
ontstaan tussen leerkrachten onderling of tussen groepen leerkrachten 
en de directie. Vaak moet de directie een aanvaardbare middenweg 
kiezen en steeds de koers aanpassen aan de zich wijzigende standpun-
ten in het lerarenkorps. 
Dit brengt ons tot het tweede kenmerk. Door het appel van het 
evalueren en oriënteren aan de individuele leerkracht en de menings-
verschillen die hieruit voortvloeien, is het een permanent beleidspunt 
vaak latent aanwezig, groeiend, en soms culminerend in duidelijke 
beleidsbeslissingen. 
Ten derde is het evaluatie- en oriënteringsbeleid een zaak van directie 
en leerkrachten. Door de grote autonomie van de leerkrachten ligt het 
zwaartepunt bij de beoordeling zelf. De leerkrachten beslissen indi-
vidueel (voor hun vak) of in groep (voor het leerjaar) over slagen en 
niet-slagen van de leerlingen. De directie tracht, vooral door haar 
leidende rol op de deliberaties, een consistentie in het beleid te be-
werkstelligen. Anderzijds treedt de directie (en in de katholieke 
scholen ook de coordinatoren) sturend op bij het bepalen van de 

principes en normen die aan de basis van de beoordeling (zouden 
moeten) liggen.Maar ook hier is de invloed van de leerkrachten groot 
omdat zij de principes en normen moeten aanvaarden en in de praktijk 
moeten brengen . 

Deze algemene kenmerken gaan op voor de scholen van het onderzoek 
en wellicht voor alle VSO-scholen . Er mag echter niet worden vanuit 
gegaan dat ze ook voor de type 11-scholen gelden. Het is mogelijk dat 
er in deze scholen omtrent de evaluatie en oriëntering een betrekke-
lijke rust bestaat en dat het (momenteel) geen relevant beleidsthema 
meer is. 
Wat de relevantie van het onderwerp voor het schoolbeleid betreft, 
bestaat er wel een duidelijk verschil in gradatie tussen de rijksscholen 
en de katholieke (VSO-)scholen . Aangezien de katholieke scholen ook 
het kader waarbinnen de evaluatiebeslissingen worden genomen, moeten 
vorm geven, is er meer nadrukkelijk een beleid zichtbaar dan in de 
rijksscholen. Door de grotere beleidsruimte is de evaluatie, deliberatie 
en oriëntering een complexer beleidsdomein, waarop intensiever en 
regelmatiger beleidsvormend werk wordt geleverd. 

3. Beïnvloedende factoren 

Het belang van het onderwijsnet is reeds bij herhaling aangetoond. De 
katholieke scholen beschikken over een aanzienlijk grotere beleids-
ruimte dan de rijksscholen. De consequenties hiervan voor de be-
leidsactiviteit en de besluitvorming in de scholen van beide netten, zijn 
bij de bespreking van de patronen in voldoende mate aan bod geko-
men 
Toch is de stelling verdedigd dat elke school een evaluatie- en oriën-
teringsbeleid kan voeren, omdat het beoordelen van de leerlingen tot 
de lokale autonomie behoort en de school over een redelijke vrijheid 
beschikt bij het bepalen van de onderliggende principes en normen. 
Wat de benutting van deze fundamentele vrijheid betreft, verschillen 
de scholen onderling. In een aantal scholen kon een duidelijk beleid 
worden vastgelegd. Dit beleid neemt twee sterk uiteenlopende vormen 
aan, die enerzijds als "vernieuwend" (scholen F en K) en anderzijds 
als "traditioneel" (vooral scholen A, 1 en L) kunnen worden omschre-
ven. 
De vraag is welke factoren de oriëntatie van het beleid beïnvloeden. 
In de eerste plaats zijn er geen aanwijzingen dat het onderwijsnet hier 
een bepalende invloed zou hebben. Ook de denataliteit en de evolutie 
van de schoolbevolking, die weliswaar in mindere of meerdere mate de 
eigenlijke evaluatie-, deliberatie- en oriënteringsbeslissingen kunnen 
beïnvloeden, hebben wellicht geen impact op de fundamentele richting 
van het beleid. Daarentegen is de onderwijsvorm vermoedelijk wel een 
relevante beïnvloedende factor. Meer bepaald is het mogelijk dat 
ASO-scholen eerder naar een traditioneel beleid tenderen dan 
TS0/ BSO-scholen . 	Immers, de drie scholen die een uitgesproken 
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traditioneel beleid voeren, zijn ofwel zuivere ASO-scholen (1 en L) of 
scholen die zich als ASO-school willen profileren (middenschool A). 
Daarenboven evolueert school G (vermoedelijk) in traditionele richting, 
waardoor de drie vroegere "humaniora's" uit het onderzoek als min of 
meer "traditioneel" kunnen worden omschreven. 
Deze beïnvloedende factoren verklaren echter slechts ten dele de grote 
verschillen tussen de scholen. Dit wijst op een gegeven dat doorheen 
het hoofdstuk regelmatig is vastgelegd, nl. dat de lokale school -
directie, leerkrachten, en ten dele ook ouders - in sterke mate bepa-
lend is voor het beleid inzake evaluatie, deliberatie en oriëntering. 
Dit besluit geldt uiteraard meer naarmate de beleidsruimte groter is. 

Noten bij hoofdstuk 6 "Evaluatie, deliberatie en oriëntering". 

(1) De begrippen "deelproeven" en "formatieve evaluatie" enerzijds en 
"eindproeven" en "summatieve evaluatie" anderzijds, worden in de 
onderwijsreglementering (en door de geïnterviewden) als synonie-
men gebruikt. 
Deelproeven hebben hoofdzakelijk betrekking op een beperkt 
gedeelte van de leerstof en gebeuren door middel van klasgesprek-
ken, korte overhoringen of schriftelijke beurten, herhalingsopga-
ven en toetsen, oefeningen, taken, voortdurende observatie, enz. 
De leerling moet de deelproeven ervaren als een diagnose van zijn 
studievorderingen en leergedrag en niet als een Iouter beoorde-
lingssysteem van zijn prestaties. 
De eindproeven gebeuren periodiek (trimesterieel of semesterieel) 
na het behandelen van een ruimer deel of aspect van de leerstof 
door middel van toetsen, herhalingsopgaven en andere prestaties 
naargelang van het vak. De eindproeven worden ingericht om na 
te gaan in hoeverre de leerling erin slaagt grotere delen van de 
leerstof te assimileren, de vaardigheden te beheersen en attitudes 
te verwerven. 

(2) Met het begrip "regionaal niveau" wordt wat het katholiek onder-
wijs betreft, verwezen naar de regionale coordinatiecommissie 
(RCC). De acht katholieke scholen van het onderzoek behoren tot 
twee regio's. Enerzijds valt de scholengemeenschap waartoe de 
scholen E, F, G en H behoren samen met regio E. De scholen 1, 
J, K en L maken deel uit van een grotere stedelijke regio (regio 

A). 
(3) - Het oriënteringsattest A vermeldt dat de leerling het leerjaar met 

vrucht beëindigd heeft. 
Het attest B vermeldt dat de leerling het leerjaar met vrucht 
beëindigd heeft en tot het volgend leerjaar mag worden toegela-
ten, behalve in bepaalde onderwijsvormen, afdelingen en/of 
studierichtingen. 
Het attest C vermeldt dat de leerling het leerjaar niet met vrucht 
heeft beëindigd. 

(4) De toegenomen aantrekkingskracht van het ASO heeft in de nijver-
heidsscholen van het onderzoek evenwel geen eenduidig effect 
gehad op de schoolbevolking (evolutie over de laatste vijf jaar: 
school D en J: een daling van 5 á 15%, schoof H: een stijging met 
één derde van het leerlingenaantal). In de andere scholen die als 
(zuivere) technische school het VSO zijn binnengestapt (E en K), 
is helemaal geen melding gemaakt van een zogenaamde vlucht uit 
het technisch onderwijs, Dit zijn wel geen nijverheidsscholen, 
maar scholen uit de handels- en de verzorgingssector (beide 
scholen hebben tijdens de omvorming naar het VSO, één of meer-
dere algemeenvormende studierichtingen opgericht). In beide 
gevallen is de schoolbevolking over de laatste vijf jaar zeer sterk 
toegenomen. 
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HOOFDSTUK 7 

HET FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID 

Het financieel en materieel beleid op lokaal niveau heeft vooral be-
trekking op de werking en de uitrusting van de scholen. De wedden 
van het bestuurs-, onderwijzend en hulpopvoedend personeel worden 
immers rechtstreeks door het Ministerie van Onderwijs uitbetaald. 
Naargelang het taalstelsel en het net varieert het relatief aandeel van 
deze kredieten in de totale onderwijsbegroting van 1987 van 77,9 % tot 
88,14 % (1) . De financiële middelen die de scholen zelf kunnen aanwen-
den, zijn dus erg beperkt. 
De gegevens waarop de analyse van het lokaal financieel beleid is 
gebaseerd, zijn aan de hand van twee verschillende methodes ingeza-
meld. Ten eerste werd aan de 12 scholen een boekhoudkundig schema 
opgestuurd, waarin zij al hun inkomsten en uitgaven van het boekjaar 
1985 dienden in te vullen (2) . 	En ten tweede werden een aantal 
diepte-interviews met de plaatselijke beleidsverantwoordelijken afge-
nomen. Deze interviews waren nodig, enerzijds om bepaalde onduide-
lijkheden in het cijfermateriaal op te helderen en anderzijds om de 
exploitatiegegevens van 1985 te kunnen situeren binnen een beleid op 
lange termijn. Cijfers van één bepaald jaar kunnen immers een verte-
kend beeld geven van de normale jaarlijkse uitgaven en inkomsten van 
een school. Dank zij de diepte-interviews kon dit tekort worden 
opgevangen. Naast het beleid op lange termijn werd ook het besluit-
vormingsproces inzake het financieel school beleid uitvoerig bevraagd. 
In dit hoofdstuk wordt het beleid in de rijksscholen en de katholieke 
scholen vol ledig afzonderlijk behandeld. 	De reglementering van de 
werking en de uitrusting is voor de twee onderwijsnetten immers zo 
verschillend, dat hun financieel beleid op een totaal andere wijze is 
geconcipieerd. De bespreking van dit financieel beleid is voor de 
beide 	netten 	wel 	op 	dezelfde 	wijze 	gestructu- 
reerd. In een eerste punt komt het cijfermateriaal van de scholen aan 
bod. De kosten- en inkomstenstructuur van de scholen worden toege-
licht en de ontvangsten en uitgaven worden tegenover elkaar afgewo-
gen. In een tweede paragraaf worden de mogelijkheden van het school-
beleid op, lange termijn geschetst. Vervolgens wordt het besluitvor-
mingsproces uitvoerig onder de loupe genomen. Hierbij komen telkens 
de taakverdeling, de tijdsbesteding van de directie en het eigenlijke 
beslissingsproces naar voren. 	In een laatste punt worden een aantal 
algemene patronen en beïnvloedende factoren van het financieel beleid 
beschreven. 
Na de afzonderlijke bespreking van het school beleid in de twee netten, 
wordt het financieel beleid van de rijksscholen en de katholieke scholen 
in een afrondend deel met elkaar vergeleken. 
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§ 1. INDELING VAN DE KOSTEN- EN INKOMSTENSTRUCTUUR 

Alvorens de bespreking van het financieel beleid in de twee onderwijs-
netten aan te vatten, moet de samenstelling van de kosten- en inkom-
stenstructuur van de scholen worden toegelicht. De cijfers van de 
exploitatierekeningen voor 1985 zijn in een aantal categorieën inge-
deeld. Deze cijfers zijn zodanig gegroepeerd dat de gegevens van de 
rijksscholengroepen en de katholieke scholen met elkaar kunnen verge-
leken worden. Gezien de aard van de twee onderwijsnetten zijn sommi-
ge categorieën voor één van beide netten minder relevant. Dit laatste 
weegt evenwel niet op tegen het grote voordeel van de vergelijkbaar-
heid van de gegevens tussen de netten onderling. 
De kostenstructuur is in volgende categorieën opgesplitst: 

Personeel: de uitgaven van de werkgever voor het meesters-, vak-
en dienstpersoneel dat aangeworven werd onder een arbeidsovereen-
komst voor werklieden. 

- Bedrijfslasten: deze rubriek is als volgt onderverdeeld: 
- energie (mazout, stoom, gas, kolen, electriciteit en andere ener-

giebronnen) en water; 
- onderhoud van gebouwen en van roerende uitrusting, onderhouds-

produkten en andere onderhoudskosten; 
- huur: elke vergoeding die aan de eigenaar van de schoolgebouwen 

wordt betaald op grond van een huur-, bruikleen- of erfpacht-
overeenkomst; 

- financiële [asten: de terugbetalingen van leningen, aangegaan in 
het raam van de scholenbouw en alle andere financiële lasten; 

- andere bedrijfslasten die niet in een van bovenstaande rubrieken 
thuishoren. 

- Vervoer: alle uitgaven die betrekking hebben op het leerlingen-
vervoer. 
Administratiekosten: alle uitgaven voor telefoon en telegram, post-
zegels, kantoorgerief, abonnementen en documentatie, drukwerk, 
papier, publiciteit en alle andere administratiekosten. 

- Grond- en hulpstoffen: de kosten besteed aan de aankoop van de 
grond- en hulpstoffen die vereist zijn voor specifieke onderwijs-
doeleinden. Zowel de uitgaven voor krijt als voor de grondstoffen 
die vereist zijn voor praktijklessen van technische en beroepsafde-
lingen behoren tot deze categorie. 

- Onderwijsuitgaven: hierin worden een aantal uitgaven opgenomen die 
nauw verband houden met het schoolleven, zoals kosten voor prijs-
uitdelingen, stages van leerlingen en de bibliotheek. 

- Parascolaire actviteiten: de uitgaven voor verschillende in school-
verband georganiseerde activiteiten, zonder dat er een rechtstreek-
se band is met het onderricht. Deze rubriek is als volgt onderver-
deeld: 
- procure: alle aankoopactiviteiten van 'leerboeken, uniformen, 

papier, schrijfgerief en andere schoolbenodigheden met het oog op 
wederverkoop aan de leerlingen; 

- restauratie: de aankoop van voedingswaren voor de schoolrefter 
evenals snoep en dranken; 

- andere parascolaire activiteiten, zoals pedagogische manifestaties 
(opendeurdagen, eetdagen, e.d.), schoolreizen, sport- en cultu-
rele activiteiten en sociale voordelen aan leerlingen. 

- Aankoop duurzaam materieel: de uitgaven voor rollend, administra-
tief, didactisch, parascolair en onderhoudsmaterieel. 

- Allerlei: alle uitgaven die niet in één van bovengenoemde rubrieken 
zijn opgenomen. 

Met uitzondering van de dotaties (rijksonderwijs) en de toelagen (kat-
holiek onderwijs) zijn ook de inkomsten van de beide netten op dezelf-
de wijze gegroepeerd. De dotaties van de rijksscholen zijn als volgt 
ingedeeld: 
- [opende verrichtingen: de ontvangen dotaties voor de werking van 

de SABMO van het betreffende dienstjaar; 
- kapitaalsverrichtingen: de uitrustingsdotatie; 
- aanvullende dotatie: de bijkomende dotatie die de SABMO in de loop 

van en met betrekking tot het betreffende dienstjaar heeft ontvan-
gen; 

- andere dotaties: alle dotaties die niet in één van de voorgaande 
rubrieken zijn opgenomen, zoals de bijzondere dotaties voor leer-
boeken en schoolbenodigdheden, sociale voordelen en middagtoe-
zicht. 

Aan de post "dotaties" is nog een tweede rubriek toegevoegd, nl. 
"overdracht intendance". Het gaat hier om het overschot op de post 
"restaurant-cafetaria" van het vorige boekjaar. Vanaf 1986 is het ook 
mogelijk de overschotten op de andere posten naar het volgende boek-
jaar over te dragen. Aangezien de cijfers uit het onderzoek evenwel 
betrekking hebben op het jaar 1985, is voor deze overdrachten geen 
afzonderlijke rubriek voorzien. 
De toelagen van het katholiek onderwijs zijn opgesplitst in werkings-, 
uitrustings- en andere toelagen. De benaming van deze drie sub-ru-
brieken behoeft geen verdere uitleg. 
Afgezien van de dotaties en de toelagen zijn de inkomsten voor de 
beide netten als volgt opgesplitst: 
- Schoolgelden: de diverse schoolgelden die de onderwijsinrichting of 

SABMO van de leerlingen of studenten ontvangt (o.m. school- en 
collegegelden van buitenlandse leerlingen, inschrijvingsgelden voor 
hoger onderwijs). 

- Verkoop van levering van goederen en diensten: de ontvangsten 
opgenomen uit de verkoop en de levering van goederen en diensten, 
geproduceerd in de onderwijsinrichting en verkocht of geleverd, 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 
februari 1976 betreffende de vaststelling van de voorwaarden waar-
onder de door een onderwijsinrichting geproduceerde voorwerpen of 
verleende diensten kunnen vervreemd of verhuurd worden. 
Vervoer: alle inkomsten uit leerlingenvervoer. 
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- Parascolaire activiteiten: de parascolaire inkomsten omvatten vol-

gende eventuele sub-rubrieken: 

- procure; 

- restauratie; 
- verhuring; 

- andere. 
- Financiële baten: de ontvangsten uit intresten van termijndeposito's, 

effecten en andere baten uit financiële verrichtingen. 

- Allerlei: alle inkomsten die niet bij één van bovengenoemde catego-

rieën kunnen ingedeeld worden. 

§ 2. RIJKSONDERWIJS 

Sedert 1985 wordt het financieel en materieel beheer in de rijksscholen 
waargenomen door de SABMO's (staatsdiensten met afzonderlijk beheer 
van het Ministerie van Onderwijs). Deze SABMO's zijn scholen of 
scholengroepen die gevestigd zijn in eenzelfde gebouw of gehuisvest op 
eenzelfde campus. Elke rijksscholengroep vormt een eenheid voor 

administratief, financieel, boekhoudkundig en materieel beheer en kan 
bestaan uit instellingen voor basis-, secundair en hoger onderwijs. De 
vier scholen uit het onderzoek behoren tot zo'n scholengroep. Het is 

bijgevolg onmogelijk om het financieel beleid van elke individuele school 
afzonderlijk na te gaan. In dit hoofdstuk zal de werking van de 
SABMO's waartoe de scholen uit het onderzoek behoren, worden toege-
licht. Hierdoor krijgt men toch een, beeld van het financieel beleid van 

de rijksscholen. 
Teneinde de scholen beter te kunnen situeren, is het aangewezen om 
de samenstelling van de SABMO's te typeren waartoe de vier rijksscho-

len behoren: 
- rijksscholengroep A: een basisschool en een middenschool (school 

A); 
- rijksscholengroep B: een basisschool en een middenschool (school 

B); 
- rijksscholengroep C: een basisschool, een middenschool, een athe-

neum (school C) en een school voor sociale promotie; 

- rijksscholengroep D: twee technische athenea (waaronder school D), 

een school voor sociale promotie en een school voor hoger technisch 

onderwijs. 
Naast de SABMO's, die de officiële werkings- en uitrustingskredieten 

van de rijksscholen beheren, is aan bijna elke scholengroep ook een 
vriendenkring verbonden. Als private rechtspersoon beheert deze de 
(beperkte) eigen middelen van de scholen (sommige scholengroepen 
hebben zelfs meerdere vriendenkringen). Zijn voornaamste activiteit 

bestaat uit het beheer van het boekenfonds. Aangezien het onderzoek 
geen preciese gegevens verschaft over de uitgaven en inkomsten van 
deze organisatie, is het onmogelijk om een algemeen overzicht te ge- 

ven, waarin zowel de middelen van de SABMO als die van de vrienden-
kring zijn opgenomen. 

In één van de volgende paragrafen wordt uitvoerig op de werking van 

de vriendenkringen teruggekomen. Eerst wordt nader ingegaan op de 
kosten- en inkomstenstructuur van de door de SABMO's beheerde 
gelden. 

1. Kostenstructuur 

a. De grootste uitgaven 

Door de uitgavencategorieën volgens grootte te rangschikken, wordt 

een algemeen beeld verkregen van de belangrijkste kosten in de rijks-
scholengroepen. 

Tabel 1: 	Verhouding van de drie grootste uitgavencategorieën in de 
rijksscholengroepen in procenten (1985) 

Rijksscholengroepen 
Uitgavencatengorie 	A 

	
B 	 C 
	

D 

Bedrijfslasten 	 58,5 

(1)  
Parascolaire act. 	26,1 

(2)  
Aankoop duurzaam 	4,4 
materieel 	 (3) 
Vervoer 
	

14,1 

(3)  
Personeel 	 12,8 

(3) 
Grond- en hulpst. 	 13,1 

(3) 

Het getal tussen haakjes duidt de rangorde aan van de uitgavenca-
tegorieën. 

In alle rijksscholengroepen vormen de bedrijfslasten veruit de grootste 
kost. Zij nemen, met uitzondering van scholengroep C, meer dan de 

helft van alle uitgaven in beslag. Ook aan parascolaire activiteiten 
geven alle SABMO's relatief veel uit. 
Van de totale uitgaven gaan 62 tot 84,6 procent naar bedrijfslasten en 
parascolaire activiteiten. De omvang van de andere uitgaven varieert 

sterk naargelang de scholengroep. Zo 'is de derde grootste kost in de 
vier SABMO's verschillend. Ondanks de 'grote omvang van de bedrijfs- 
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lasten en de uitgaven voor parascolaire activiteiten, leggen de scholen 
in hun financieel beleid blijkbaar toch verschillende accenten. 	In de 

volgende paragraaf zullen deze verschillen nader worden toegelicht. 

Tabel 3: 	Procentuele verdeling van de bedrijfslasten voor de rijks- 
scholengroepen (1985) 

b. De kostenstructuur in procenten 

Aangezien de scholengroepen uit het onderzoek zijn samengesteld uit 

scholen van verschillende onderwijsniveaus en onderwijsvormen heeft 

het weinig zin de uitgavenstructuur weer te geven in kostprijzen per 

leerling. De gemiddelde kostprijs per leerling in de rijksscholengroep 
A (middenschool en basisschool) kan bijvoorbeeld moeilijk vergeleken 
worden met deze van groep D (twee technische athenea, een school 
voor sociale promotie en een school voor hoger technisch onderwijs) . 
Om een zicht te krijgen op de onderlinge verhouding van de verschil-
lende uitgaven in de SABMO's wordt de kostenstructuur in procenten 

uitgedrukt. 

- Personeel. 
In het rijksonderwijs wordt het vastbenoemd meesters-, vak- en 
dienstpersoneel rechtstreeks door het Ministerie van Onderwijs betaald. 
De SABMO's moeten instaan voor de betaling van het tijdelijk (d .w .z 
contractueel) onderhoudspersoneel. Naarmate de SABMO's dus meer 
tijdelijk personeel tewerkstellen, nemen hun personeelslasten toe. De 
rijksscholengroep B heeft geen tijdelijke personeelsleden in dienst, de 
rijksscholengroep C acht. Vandaar dat het relatief aandeel van de 

personeelskosten in de totale lasten zo sterk verschilt. 

Tabel 2: 	Procentuele 	verdeling 	van 	de 	uitgaven 	in 

groepen 	(1985) 

de 	rijksscholen- 

Uitgaveposten AB 
Rijksscholengroepen 

C D 

Personeel 1,5 0 12,8 4,3 

Bed rijfsiasten 58,5 50,4 42,0 57,1 

Vervoer 3,8 14,1 9,8 0,1 

Administratie 3,4 3,1 4,0 6,3 

Grond- en hulpst. 1,7 2,5 4,3 13,1 

Onderwijsuitgaven 0,7 1,5 0,4 1,3 

Parascolaire act. 26,1 24,4 20,0 13,6 

Aankoop duurzaam mat. 	4,4 3,9 6,8 4,0 

Allerlei 0 0 0,1 

Rijksscholeng roepen 
Bedrijfslasten 	 A 

	
B 	 C 
	

D 

Energie 6 water 
	

91,8 
	

91,0 
	

85,0 
	

86,7 
Onderhoud 
	

6,9 
	

5,3 
	

12,0 
	

10,7 
- gebouwen 
	

0 
	

0,2 
	

0 
	

0,2 
- roerende uitr. 	2,7 

	
0,2 
	

8,7 
	

6,3 
- produkten 
	

3,9 
	

4,8 
	

3,2 
	

4,0 
- andere 
	

0,2 
	

0,1 
	

0,0 
	

0,3 
Huur 
	

0 
	

0 
	

1,3 
	

0 
Financiële last 
	

1,3 
	

1,0 
	

1,8 
	

1,6 
Andere 
	

0 
	

2,7 
	

0 
	

1,0 

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat de post "energie en water" 
het leeuwedeel van de bedrijfslasten opslorpt. De scholen moeten 
weinig onderhoudskosten betalen voor hun gebouwen. Daar zorgt het 

Gebouwenfonds voor de Rijksscholen voor. Ook de huur- en financiële 
lasten zijn uiterst gering. Naast de uitgaven voor onderhoudsproduk-
ten zijn alleen de kosten voor het onderhoud van de roerende uitrus-
ting in de scholengroepen C en D van enige betekenis. Door de aard 
van de technische afdelingen die de athenea van de beide scholengroe-
pen inrichten, is het materieel waarover zij beschikken vrij aanzienlijk. 
Bijgevolg is de onderhoudskost voor roerende uitrusting een stuk 

hoger dan in de andere SABMO's .  

- Vervoer. 

De vervoersuitgaven worden in grote mate bepaald door de ligging van 

de school. De scholengroepen A en D, gelegen in een stad, hebben 
relatief veel minder vervoersonkosten dan de plattelandsscholen B en 
C, die tot ver buiten de gemeente waar zij gelegen zijn, leerlingen 
recruteren . Naast de ligging speelt ook de gemiddelde leeftijd van de 

leerlingen een zekere rol. Het vervoer wordt immers vooral in functie 

van de leerlingen van de basisschool georganiseerd. Wanneer hun 
ligging buiten beschouwing zou worden gelaten, zouden de scholen-

groepen, waarvan de populatie voor een groot deel uit leerlingen van 

het basisonderwijs bestaat (A en B), dus de grootste vervoersonkosten 
hebben. Hiermee zijn ook de onderlinge verschillen tussen de "stads--
scholengroepen" A en D en de plattelandsscholen van B en C ver-
klaard. 

- Bedrijfslasten. 

- Administratie. 
Voor de eerder geringe verschillen is geen onmiddellijke verklaring 
voor handen .  
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- Grond- en hulpstoffen. 
Het is typerend dat het relatief belang van de post 'grond- en hulp-
stoffen" toeneemt naarmate de scholen van de SABMO's meer technische 
en beroepsafdelingen inrichten. De scholengroep A heeft geen tech-
nische richtingen, in B is er een tweegradige middenschool met tech-
nische richtingen, in C organiseert het atheneum een technische en 
een beroepsbovenbouw, terwijl D uitsluitend technische en beroeps-
scholen groepeert. 

- Onderwijsuitgaven. 
Het aandeel van de onderwijsuitgaven is in alle scholen zeer beperkt.  
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schillen in hun uitgaven voor vervoer, grond- en hulpstoffen en 
personeelslasten, wordt respectievelijk bepaald door hun ligging, het 
aantal technische en beroepsinrichtingen dat zij inrichten en het aantal 
contractuele personeelsleden. De dosering van de kostenbesteding lijkt 
derhalve zodanig vast te liggen dat het niet onmiddellijk duidelijk is in 
welke zin -de SABMO's nog een eigen koers zouden kunnen varen, die 
sterk verschilt van andere vergelijkbare scholengroepen. 

2. Inkomstenstructuur 

- Parascolaire activiteiten. 

   

Tabel 4: 	Procentueel aandeel van de uitgaven voor restauratie in de 
totale parascolaire uitgaven van de rijksscholengroepen 
(1985) 

   

   

   

    

   

Rijksscholengroepen 
A 	 B 	 C 

	
D 

   

    

   

Restaur. /par . act. 	97,8 	 97,5 
	

97,5 	97,3 

    

Tabel 4 toont aan dat de parascolaire activiteiten die door de SABMO's 
worden georganiseerd bijna volledig samenvallen met de uitgaven voor 
restauratie. Het dient beklemtoond dat naast de SABMO's ook de 
vriendenkringen een aantal activiteiten financieren, waaronder de 
procure. Bij de rangschikking van de uitgavencategorieën volgens 
grootte bleek reeds dat de parascolaire activiteiten in het kader van de 
SABMO-werking de tweede grootste uitgave vormen. Wanneer de 
activiteiten van de vriendenkring er worden bijgeteld, neemt het 
belang van deze uitgavencategorie nog toe. 
Het procentuele aandeel van de parascolaire kosten in de totale kosten 
van de SABMO's vertoont grote verschillen. Het is opvallend dat dit 
procentuele aandeel kleiner wordt naarmate de gemiddelde leeftijd van 
de leerlingen in de SABMO toeneemt. Dit zou er kunnen op wijzen dat 
het aantal leerlingen, dat een warme maaltijd nuttigt op school, af-
hankelijk is van de leeftijd van de leerlingen. 

- Aankoop duurzaam materieel. 
Het meest opvallend aan deze post in de verschillende scholengroepen 
is zijn relatief klein aandeel in de totale uitgaven. 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de SABMO's vooral met bedrijfs-
lasten hebben af te rekenen, zodat hun beleidsruimte vrij gering is. 
Van deze lasten, die bijna de helft of nog meer van hun totale uitga-
ven uitmaken, gaat 85 tot 91,8 procent naar energie en water. De 
tweede grote uitgave, parascolaire activiteiten, valt nagenoeg samen 
met de kosten voor restauratie. De mate waarin scholengroepen ver- 

De inkomsten van de rijksscholengroepen bestaan hoofdzakelijk uit 
dotaties. In 1987 is - als gevolg van de besparingen - de dotatie voor 
de kapitaalsverrichtingen drastisch verminderd tot een minimaal for-
faitair bedrag per leerling, dat varieert naargelang het onderwijsniveau 
(100 fr. per leerling in het basisonderwijs, 200 fr. per leerling in het 
secundair onderwijs) . Het spreekt voor zich dat vooral de SABMO's 
met overwegend technische en beroepsrichtingen door deze maatregel 

Tabel 5: 	Procentueel 	aandeel 
rijksscholengroepen 

van 	de 	inkomstencategorieën 
(1985) 

van 	de 

In komstencategorieën A 
Rijks schol eng roepen 

B 	 C D 

Dotaties 64,8 58,1 72,5 81,6 
- lopende verrich-

tingen 
58,7 51,6 63,6 56,8 

kapitaalsverrich-
tingen 

5,5 5,5 6,1 3,7 

- aanvullende dota-
ties 

0 0 1,8 21,1 

- andere 0,6 1,0 1,0 0 
Overdracht intendance 5,2 4,4 2,9 4,3 
Schoolgelden 0 0,0 0,3 0,1 
Verkoop en levering 
van goed. en diensten 

0 1,1 2,2 3,3 

Vervoer 3,7 11,2 8,7 1,0 

Parascolaire activi-
teiten 

- restauratie 

26,2 

25,3 

25,1 

22,5 

13,4 

11,9 

9,6 

7,4 

- verhuring 0,3 2,1 1,2 1,8 
- andere 0,5 0,4 0,3 0,4 

Financiële baten 0 0 0 0 
Allerlei 0 0,0 0,1 0,1 
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getroffen zijn. De aard van hun onderwijs brengt immers veel grotere 
uitrustingskosten met zich mee. 	In 1988 is een globale dotatie uitge- 
keerd voor de werking én de uitrusting van de SABMO's. Alhoewel 
dit van geval tot geval kan verschillen, is dit bedrag over het alge-
meen vergelijkbaar met de som van de dotaties voor de lopende en de 
kapitaalsverrichtingen van 1987. 
De post "overdracht intendance" staat voor het saldo van de uitgaven 
en inkomsten voor het verstrekken van maaltijden en voor het school-
restaurant van het vorige boekjaar. Sedert 1985 mogen de SABMO's 
ook de overschotten op hun andere rekeningen naar het volgende jaar 
overdragen. Aangezien deze overdrachten pas vanaf 1986 kunnen 
geboekt worden, komen zij in bovenstaand schema (dat betrekking 
heeft op 1985) nog niet voor. 
De inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten blijven ook in 
de SABMO's met overwegend of uitsluitend technische en beroepsrich-
tingen beperkt. 
Het procentueel aandeel van de ontvangsten inzake leerlingenvervoer is 
verhoudingsgewijs een afspiegeling van de uitgaven. Het aandeel in 
de landelijke scholengroepen B en C is opnieuw vrij aanzienlijk, terwijl 
de inkomsten uit vervoer in de stedelijke scholengroep D nauwelijks 1 
procent bedragen. 
Naast de dotaties zijn vooral de parascolaire activiteiten een belangrijke 
bron van inkomsten. Ook hier vallen de totale inkomsten en de inkom- 
sten uit restauratie bijna volledig samen. 	Het dient andermaal onder- 
streept dat in bovenstaand schema geen rekening is gehouden met de 
werking van de vriendenkring die aan de individuele scholen verbon-
den is, waardoor vooral de rubriek parascolaire activiteiten (zonder de 
post "procure") een vertekend beeld geeft van de werkelijke ontvang-
sten. 

3. Vergelijking tussen de uitgaven en inkomsten  

Uit tabel 5 bleek reeds dat, naast de dotaties, vooral de parascolaire 
activiteiten een bron van inkomsten zijn voor de SABMO's. Zij kunnen 
de omvang van deze inkomsten zelf aanpassen (vooraf door de prijs 
van de middagmalen). Daarom is de vergelijking van de verhouding 
tussen de uitgaven en inkomsten van de parascolaire activiteiten met 
het totale jaarresultaat belangrijk. 

Tabel 6: 	Verhouding uitgaven/inkomsten van de rijksscholengroepen 
in procent (1985) 

Rijksscholengroepen 
A 	 B 	 C 

	
D 

Parascolaire act. 90,9 86,8 130,1 104,6 
Totaal 96,5 93,5 90,1 77,2 

Bij de berekening van de verhouding tussen de totale uitgaven en de 
inkomsten zijn de overdrachten op de intendance niet meegeteld. 
Aangezien deze overdrachten immers betrekking hebben op het vorige 
boekjaar, zouden zij een vertekend beeld van het jaarresultaat geven. 

Alle rijksscholengroepen hebben een overschot op hun werking. Vooraf 
het saldo van rijksscholengroep D is bijzonder gunstig. Dit positief 
resultaat is zeker niet te wijten aan de parascolaire activiteiten, waar 
de balans voor deze scholengroep negatief uitslaat. Ook uit de ver-
koop van goederen en diensten puurt de scholengroep geen grote 
winsten, zoals eerder reeds bleek uit de tabel over de inkomstenstruc-
tuur. Het relatief grote overschot van SABMO D is dus vooral te 
danken aan het positief saldo tussen de andere ontvangsten, in casu 
de dotaties en de totale kosten. 
Ook rijksscholengroep C heeft een overschot op haar jaarwerking 
ondanks het grote verlies dat zij lijdt op haar parascolaire activiteiten. 
Alleen de twee kleinste scholengroepen verwerven een overschot op 
hun parascolaire activiteiten. Dit overschot mag zeker niet overroepen 
worden. Het bedraagt in beide gevallen ongeveer 30 procent van het 
totale overschot. 

4. De vriendenkring  

Aan bijna elke rijkssecundaire school is een vriendenkring verbonden, 
die het statuut heeft van een VZW. De werking van de vriendenkring 
in de vier scholen is sterk gelijklopend. De VZW komt vooral finan-
cieel tussen in het schoolgebeuren. Haar voornaamste taak bestaat uit 
het beheer van het boekenfonds. Handboeken worden aangekocht en 
verhuurd aan de leerlingen, meestal voor één vijfde van de aankoop-
prijs. De vriendenkring verleent ook sociale steun aan leerlingen van 
minder begoede ouders. Hij betaalt soms een deel van de publici-
teitskosten en komt regelmatig tussen in aangelegenheden waar een 
specifieke bijdrage van de leerlingen wordt gevraagd (schoolreizen, 
fotocopies,...). Een directeur beschrijft de werking van zijn vrien-

denkring als volgt: 
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De vriendenkring springt in hoofdzaak op het financiële vlak bij. 
De aankoop van leerboeken, de sociale dienst t.o.v. de leerlingen 
die het moeilijk hebben, waarvan de ouders moeilijk hun bijdrage 
kunnen storten voor bijvoorbeeld de ontleendienst. Dat gaat de 
vriendenkring op zich nemen. Eventueel het bijsturen op het 
financiële vlak ais er een pedagogische uitstap gebeurt (...) 
Eventueel uitnodigingen voor een opendeurdag of zoiets. Of een 
publikatie in de krant, reclame, daarvan neemt hij ook een groot 
deel voor zijn rekening (...) 

De vriendenkring helpt de school ook bij de aanschaf van materiaal, 
wanneer de SABMO niet kan tussenkomen omdat bepaalde formaliteiten 
niet vervuld zijn. Een directeur geeft het volgende voorbeeld: 

(...) er worden ook een reeks kleinere dingen aangeschaft, die 
langs de normale kanalen, via het schoolbudget niet kunnen 
aangekocht worden, hetzij omdat dat niet voorzien is, hetzij omdat 
de betrokken handelaars niet bereid zijn om een factuur in drie-
dubbel volgens de officiële codes te maken (...) 

Tenslotte komt de vriendenkring tussen in bijzondere uitgaven, waar-
voor geen gelden van de SABMO mogen gebruikt worden of waaraan de 

overheid via het Gebouwenfonds niet wil tegemoetkomen. Een direc-
teur: 

(...j Wij dachten een 100.000 fr. te besteden om een zaal in de 
sporthal te voorzien van een nieuwe vloer met de bedoeling: wij 
beschermen de turnvloer en wij gaan, als die beschermende laag 
daar ligt, daar ook eens een toneeltje, een filmvoorstelling of zo 
kunnen in houden. Die 100.000 fr. krijgen we niet van het 
departement. De vriendenkring is in principe akkoord om dat te 
bekostigen. 

De vriendenkring vervult dus over het algemeen twee belangrijke 
taken. Ten eerste treedt hij op om de financiële inbreng van de 

ouders tot een minimum te beperken. Ten tweede wordt hij regelmatig 
ingeschakeld om uitgaven te bekostigen, waarin de SABMO omwille van 
bepaalde reglementeringen niet mag tussenkomen. De vriendenkring 

brengt voor al deze uitgaven de nodige gelden bijeen door de lid-
maatschapsbijdragen, de organisatie van schoolfeesten en het slij-

tagegeld dat de leerlingen voor de boekenverhuur betalen. Uit de 
interviews blijkt dat de jaarlijkse inkomsten kunnen variëren van 
200.000 tot 400.000 fr. 

235 

5. De beheersautonomie van de rijksscholen  

a. Meer bevoegdheden sinds de oprichting van de SABMO's  

Voor 1985 werden de rijksscholen centraal beheerd. Praktisch alle 
financiële verrichtingen voor de werking en de uitrusting van de 
scholen werden geregeld door de diensten van het Ministerie van 
Onderwijs. Met de invoering van het SABMO-systeem is cie bevoegd-

heid van de rijksscholen op financieel vlak sterk toegenomen. Deze 

bevoegdheidsverruiming komt in grote lijnen hierop neer: 

- de bestedingsautonomie, d.i. de vrijheid als inrichtingshoofd(en) 
een bepaalde som te kunnen besteden zonder voorafgaandelijke 
toestemming van hogerhand, is opgetrokken van 100.000 naar 
2.500.000 fr. De aankopen voor energie, die in de 4 SABMO's 
nagenoeg de helft van de totale uitgaven bedragen, worden welis-
waar nog steeds door de diensten van het Ministerie verricht, maar 
voor de meeste andere uitgaven zijn de SABMO's zelf verantwoor-
delijk - vanaf 1987 zelfs voor de aankoop van uitrustingsgoederen. 

- De dotatie wordt door de SABMO's zelf verdeeld over de verschil-
lende uitgavencategorieën, daar waar deze verdeling vroeger cen-
traal werd opgelegd. Zij kunnen voor al hun aankopen nu ook zelf 

een leverancier kiezen. Een directeur laat zich hierover positief 

uit: 

Vroeger kon u bijvoorbeeld voor de uitrusting van de werkhuizen 

uit een lijst kiezen, terwijl nu... 	Ik voel mij niet bevoegd als 

man van de techniek, maar die leraars, die kunnen nu zelf de 
toestellen aanduiden die zij eigenlijk nodig hebben, en dan heb ik 
maar één ding te doen en dat is nagaan of ik dat in mijn budget 

kan krijgen of niet. En dat was vroeger niet mogelijk. Vroeger 
waren er globale aankopen die vanuit Brussel door een commissie 
o.l.v. de inspectie werden geregeld en of dat dan paste of niet 
paste, dan kreeg u dat, en dat aspect vind ik dus verbeterd. 

- Van bij hun oprichting kunnen de SABMO's hun overschotten van 
het ene boekjaar naar het andere overdragen. Hierdoor worden zij 

aangespoord hun middelen zuiniger aan te wenden. Dit blijkt ook 
duidelijk uit volgend citaat van een inrichtingshoofd: 

Alle overschotten van de SABMO zijn overdraagbaar naar het 

volgende boekjaar. Vroeger was het zo dat wat over was naar 

Brussel terug moest. En dan kocht men maar op om de centen op 
te hebben. Het voordeel daarvan nu is dat je kunt overdragen. 
Dus je bent niet verplicht van die centen op te doen. Je hebt er 
ook geen nood aan om ze op te doen als het niet nodig is. Maar 

vroeger... - en men zou gek zijn moest men het niet hebben 
gedaan - men kocht dan maar, want men was het toch kwijt. Dus 

die problematiek is er nu niet meer bij, en dat is veel gezonder 
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ook. Want nu leer je sparen en leer je, zoals men zegt "beheren 
als een goede huisvader" (...) 

Het lijdt geen twijfel dat dank zij bovengenoemde wijzigingen de in-
richtingshoofden hun financieel beleid veel beter kunnen aanpassen aan 
de specifieke noden van hun school. Naast de verbeterde dagelijkse 
werking die daar een onmiddellijk gevolg van is, kunnen de scholen 
ook in een zekere mate een beleid op langere termijn voeren. De 
mogelijkheid om de overschotten op de werking jaarlijks over te dra-
gen, stelt hen immers in staat om de nodige gelden op te sparen voor 
grote investeringen. We laten opnieuw een directeur aan het woord: 

Vooral langs de kant van de investeringen kan men wei een beleid 
op langere termijn voorzien. Het is onmogelijk om zekere uit-
rustingsgoederen in één periode te vervangen, of in één periode 
in zijn totaliteit aan te kopen, dus moet dat wei over langere 
termijn bezien worden, dat we gedeelte per gedeelte, over twee, 
drie jaar tot een volledige herstructurering van het materiaal 
komen (...) 

b. Blijvende beperkingen  

Alhoewel de rijksscholen sinds de invoering van het SABMO-systeem 
over een grote beheersautonomie beschikken, blijven de beleidsmoge-
lijkheden op lange termijn toch vrij gering,. Deze bevoegdheidsbe-
perking wordt door vier factoren in de hand gewerkt, nl. (a) een 
aantal tekortkomingen van het systeem zelf, (b) bepaalde richtlijnen 
voor de besteding van overschotten, (c) de besparingen op de uitrus-
tingskredieten en de vrees voor bijkomende besparingen en (d) de 
centralisatie van het infrastructuurbeleid. 
Vooreerst zijn er de tekortkomingen van het systeem zelf. In principe 
moeten de SABMO's hun begrotingsontwerp voor 1 juni van het jaar 
dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, ter goedkeuring aan de Minister 
voorleggen. 	[n 1985, 1986 en 1987 zijn de begrotingen pas tegen de 
zomervakantie van het begrotingsjaar zelf goedgekeurd. Bovendien 
werd het totale bedrag van de dotatie ieder jaar laattijdig meegedeeld. 
Zij werd dan nog in voorlopige derden of vierden opgesplitst en uit-
betaald. Het is duidelijk dat deze tekortkomingen het opmaken en 
uitvoeren van een begroting - laat staan het beleid op langere ter-
mijn - sterk bemoeilijken. Een directeur verwoordt het als volgt: 

(...) dit schooljaar is het weer hetzelfde: wij hebben de richt-
lijnen voor het opstellen van het budget nog niet ontvangen, wij 
hebben zelfs de dotatie voor dit jaar, dat cijfer hebben we nog 
niet ontvangen... Binnenkort gaat dat ineens in de bus vallen, 
waarschijnlijk een week voor de paasvakantie, en dan moet de 
begroting binnen de acht dagen binnen. Dan is het gewoonlijk 
ineens snel dat dat moet gebeuren. Indien we dat dan nog klaar 
krijgen, en dat wordt dan binnengestuurd, • nadat het zo snel 
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gegaan is, duurt dat gewoonlijk nog twee maanden of zo voor je 
dan het bericht krijgt dat het goedgekeurd is. Want soms wordt 
er voor een onbenulligheid bezwaar gemaakt. Dan krijg je alles 
terug om die onbenulligheid te wijzigen, dan nog eens terug 
opsturen. Dat maakt dat je ongeveer in de maand mei-juni zit 
voordat je kan beginnen met te investeren. Dan is het burgerlijk 
jaar, waarover de SABMO-periode loopt, al halfweg. • 

Het tweede element dat de beleidsruimte van de scholen inperkt, houdt 
verband met de jaarlijkse overschotten. Eerder werd reeds gesigna-
leerd dat de rijksscholen, dank zij de mogelijkheid om overschotten 
over te dragen, kunnen sparen op lange termijn in functie van grote 
uitgaven. De SABMO's moeten evenwel tenminste 20 procent van hun 
overschot op de lopende verrichtingen aanwenden voor de vorming van 
een reservefonds, totdat de middelen hiervan 10 procent bedragen van 
het gemiddelde van de lopende uitgaven van de drie voorgaande begro-
tingsjaren. Dit reservefonds kan worden gebruikt om een onvoorzien 
negatief saldo op het einde van een dienstjaar aan te zuiveren. De 
SABMO's zijn dus voor de aanwending van hun overschotten opnieuw 
aan richtlijnen gebonden, waarmee zij in hun beleid op lange termijn 
moeten rekening houden. 
De globale dotatie van de SABMO's voor 1988 is over het algemeen 
vergelijkbaar met het totaal van de dotaties voor werking en uitrusting 
van 1987. Dit houdt in dat de besparingen van 1987 op de uitrus-
tingskredieten zijn gehandhaafd. Hierdoor zijn de beleidsmogelijkheden 
van de SABMO's op lange termijn nog meer beknot. Zij kunnen dit 
verlieS aan ontvangsten eventueel nog opvangen met hun overschotten 
op de lopende verrichtingen (voor zover die tenminste niet aan de 
financiering van het reservefonds moeten besteed worden). In dat 
geval kunnen deze overschotten evenwel niet meer worden opgespaard 
voor grote investeringen op lange termijn. Bovendien is de vrees voor 
nieuwe besparingen, ondanks de diepgaande bezuinigingen in het 
onderwijs van de laatste jaren, nog steeds aanwezig. Uit de inter-
views met de directeurs bleek dat zij niet zeker zijn of zij hun spaar-
overschotten zullen mogen behouden. 

(...) Wij zijn alleen maar bang dat er steeds maar stukken afgaan 
en we zijn vooral bang dat de scholen die het zuinigst werken, 
dat men daar uiteindelijk zou van zeggen: "Maar die sparen 
blijkbaar toch zoveel!", ofschoon dat misschien wel met de be-
doeling is om in de toekomst in dingen te investeren die nu nog 
niet kunnen. Veel scholen zijn bang dat men daar zou van 
zeggen: "Die hebben blijkbaar teveel, want die kunnen zoveel 
overhouden. We zullen daar maar een gedeelte afdoen". Er zijn 
sommige directies zelfs die de stelling genomen hebben van niet 
zuinig te zijn en alles altijd op te maken, om zeker te zijn dat 
men niet zou kunnen zeggen dat zij teveel worden betaald. 

Ofschoon geen ander directeur deze stelling heeft overgenomen, geven 
zij toch alle vier te kennen dat zij hier in zekere mate ongerust over 



zijn. Het inrichtingshoofd van school B zou zelfs nagaan of haar 
school geen dringende behoeften had om aldus het gespaarde bedrag 
toch voor een deel reeds te besteden. 
De beheersautonomie van de rijksscholen wordt in laatste instantie 
beknot door de blijvende centralisatie van het infrastructuurbeleid. 
De verantwoordelijkheid voor het eigenaarsonderhoud, de grote her-
stellingen en de eventuele verbouwingen berust nog steeds bij het 
Gebouwenfonds voor de rijksscholen. Een inrichtingshoofd stelt uit-
drukkelijk dat deze vrijheidsbeperking nefaste gevolgen heeft: 

Als wij een som konden krijgen om herstellingen te laten uit-
voeren, dan zou dat veel vlugger gaan. Dan zou de waterleiding 
geen dag doorlekken, of wij zouden een loodgieter gevonden 
hebben. Dan kun je werken zoals je thuis werkt. Nu niet, nu 
moet dat nog altijd via het Gebouwenfonds. Er moet een brief 
geschreven worden, er moet op aangedrongen worden. Onlangs 
heb ik een machine moeten laten afkoppelen omdat die niet meer 
gebruikt wordt. Wij hebben ze tenslotte zelf afgekoppeld, maar 
ik wacht nog altijd op iemand die zou kunnen controleren of wij 
het wei goed gedaan hebben (...) 

De rol van de scholen in het infrastructuurbeleid is dus beperkt tot 
het signaleren van de noden (defecten, onderhoud, plaatsgebrek, ,..) 
aan het Gebouwenfonds. Voor het overige zijn zij overgeleverd aan de 
goodwill van dit fonds om aan deze noden tegemoet te komen. De 
directeurs uit het onderzoek zijn van mening dat de bereidwilligheid 
van het fonds om tussen te komen de laatste jaren (door de besparin-
gen) fel is afgenomen. Daardoor komt het gebrek aan bevoegdheden 
(en aan eigen middelen!) voor het beheer van hun gebouwen nog meer 
in het daglicht te staan. 

6. De besluitvorming  

a. Taakverdeling 

In iedere rijksscholengroep is een bestuurscollege bevoegd voor de 
financiële aangelegenheden. Dit college is samengesteld uit alle in-
richtingshoofden van de scholen die deel uitmaken van de scholengroep 
en de directeurs van de leergangen voor sociale promotie. Het beheer 
van de SABMO vereist een permanent bestuur. Ofschoon het bestuurs-
college op geregelde tijdstippen samenkomt, kan het onmogelijk voor 
het dagelijks beheer van de SABMO instaan. Daarom is voor elke 
rijksscholengroep een ordonnateur aangesteld, die als gemachtigde van 
het bestuurscollege optreedt. Hij draagt tevens de eindverantwoorde-
lijkheid voor het financieel beheer. De ordonnateur wordt bijgestaan 
door een rekenplichtige. Deze laatste verzekert de effectieve uit-
voering van de uitgaven en inningen. Hij neemt de rapportering van 

het beheer op zich en dient de ordonnateur van advies. 
In de vier scholen uit het onderzoek zijn de taken als volgt verdeeld: 
de directeurs van de scholen A, B en C zijn tevens ordonnateur van 
de SABMO waartoe hun school behoort. Hun opvoeder-huismeester is 
telkens rekenplichtige. Het inrichtingshoofd van school D is geen 
ordonnateur. De financiële middelen van de SABMO waartoe zijn school 
behoort, worden wel volgens een in het bestuurscollege overeengeko-
men verdeelsleutel aan de verschillende scholen toegewezen (dit is 
trouwens ook in de meeste andere SABMO's het geval). De directeurs 
zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de middelen van hun in-
stelling. De directeur van school D wordt hierin vooral op het ad-
ministratieve vlak bijgestaan door zijn huismeester. Deze laatste 
onderhoudt geregelde contacten met zijn collega's uit de SABMO, zoals 
blijkt uit volgend citaat van de directeur: 

Mijn huismeester gaat de dinsdag, de donderdag en de vrijdag 
naar de SABMO-cel, waar dus de rekenplichtige zit en waar dus 
de huismeesters van de scholen, die tot de SABMO behoren, 
bijeenkomen. Die bepaalde dagen van de week regelen zij hun 
administratieve zaken, hun financiële zaken en zo (...) 

Voor de bestellingen van het materiaal voor hun technische en be-
roepsafdelingen worden de directeurs van de scholen C en D respec-
tievelijk door hun werkmeester en hun werkplaatsleider geadviseerd. 

b. Tijdsbesteding 

Het is niet eenvoudig om precies te bepalen hoeveel uren per week een 
inrichtingshoofd besteedt aan het financieel beleid van zijn school. Er 
zijn periodes waarin dit beleid veel aandacht opeist, zoals bijvoorbeeld 
op het einde van het jaar bij het afsluiten van de jaarrekeningen, en 
er zijn periodes waarin het meer op de achtergrond staat. Ook de 
kwalitatieve opvulling van deze tijdsbesteding kan sterk verschillen. 
Het ondertekenen van facturen is niet te vergelijken met besprekingen 
over de nieuwe begroting. Bijgevolg zou, zelfs indien dit mogelijk zou 
zijn, het opgeven van het aantal uren dat de inrichtingshoofden per 
week aan het financieel-materieel beleid besteden, niet zo veel beteke-
nen. Voor het rijksonderwijs kan in het algemeen wel worden gesteld 
dat sinds de invoering van het SABMO-systeem het aantal opdrachten 
inzake het financieel beheer voor de directies sterk is toegenomen. 
Immers, het uitbreiden van de lokale autonomie en het delegeren van 
bevoegdheden brengen automatisch ook een aantal taken voor de plaat- 
selijke verantwoordelijken met zich mee. 	Uit de interviews blijkt dat 
de directeurs wekelijks een aantal uren in beslag worden genomen door 
het financieel en materieel beheer van hun instelling(en). De direc-
teurs van de scholen A, B en C zijn van mening dat hun taak als 
ordonnateur een bijkomende last is, vooral omdat zij naast hun eigen 
school ook een zeker toezicht moeten uitoefenen op de andere 
scho(o)I(en) van de SABMO. Uit de interviews blijkt nochtans niet 
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dat het inrichtingshoofd van school D, die geen ordonnateur is, minder 
tijd besteedt aan het financieel beleid dan zijn collega's. Dit houdt 
allicht verband met het feit dat de directeur van school D aan het 
hoofd staat van een TS0/ BSO-school , waar de aard van het verstrekte 
onderwijs een grotere financiële en materiële beleidslast met zich 
meebrengt (o. m . voor de bestellingen van grondstoffen en materialen, 
de aankoop en het onderhoud van uitrusting en de verkoop en de 
levering van goederen en diensten) . 

c. De rol van het Ministerie: toezicht op de begroting en controle 
achteraf 

Ofschoon de bevoegdheden van de lokale instellingen met de invoering 
van het SABMO-systeem sterk zijn uitgebreid, blijft het Ministerie een 
belangrijke rol spelen in hun financieel beleid. Het besluitvor-
mingsproces van de SABMO's kan dan ook alleen vanuit die optiek juist 
worden beoordeeld. In het SABMO-systeem is de begroting tot het 
centrale beleidsinstrument uitgegroeid. Voor het opstellen van deze 
begroting verstrekken de diensten van het Ministerie gedetailleerde 
richtlijnen aan de SABMO's. Deze richtlijnen hebben zowel betrekking 
op de vorm ( b .v. de indeling in lopende en kapitaalsverrichtingen en 
verrichtingen voor orde) als op de inhoud ( b .v . het inbouwen van een 
bufferkrediet voor onvoorziene uitgaven, dat minimum 2,5 procent 
bedraagt van de lopende uitgaven) . Verder moeten de Ministeriële 
diensten de begrotingsontwerpen goedkeuren en op het einde van het 
jaar controleren in hoeverre de begrotingen zijn uitgevoerd zoals 
gepland. Door deze verschillende interventies van het Ministerie in de 
totstandkoming van hun begroting, is de beheersautonomie van de 
SABMO's ernstig aan banden gelegd.  
Bovendien moeten de SABMO's jaarlijks verschil lende dossiers opsturen 
naar het Ministerie zodat het (naast het Rekenhof) kan nagaan in 
hoeverre de uitgaven en inkomsten die zij hebben opgegeven, stroken 
met hun reële verrichtingen. Ieder jaar moeten zij op 30 juni en op 31 
december een dossier opmaken, dat bestaat uit: de semester iële staat 
van de ontvangsten en de uitgaven, het overzicht van de ontvangsten, 
het borderel van de stukken van uitgaven inclusief de originele be-
wijsstukken van betaling, het meest recente postrekeningsuittreksel en 
het proces-verbaal van kasopname waarin de toestand van de kas en 
de portefeuille van de rekenplichtige wordt vastgesteld. Op het einde 
van ieder jaar moet een dossier worden samengesteld, dat bestaat uit: 
de beheersrekening, waarmee de rekenplichtige rekenschap aflegt aan 
het Rekenhof voor de verrichtingen die hij in de loop van het jaar 
heeft gedaan; de rekening van uitvoering van begroting, aan de hand 
waarvan kan worden nagegaan in hoeverre de uitvoering van de begro-
ting afwijkt van de vooraf opgemaakte planning; de balans, die een 
synthese-staat is van de bezittingen en schulden van de SABMO op het 
einde van het jaar. 
Gezien deze bijzonder uitgebreide rapporteringsverplichtingen kan het 
Ministerie nauwlettend blijven toezien op het beheer van de SABMO's.  

Het is duidelijk dat door de inbreng van het Ministerie in de tot-
standkoming van de begroting enerzijds en door de talrijke controle-
mechanismen anderzijds, de besluitvorming over de financiële aangele-
genheden slechts ten dele onttrokken is aan de nationale overheid. 
Dit neemt niet weg dat de rijksscholen met de invoering van het 
SABMO-systeem toch een zekere autonomie hebben verworven in de 
aanwending van hun middelen. Deze autonomie werd eerder reeds 
uitvoerig beschreven. 	In de volgende paragraaf zal nader worden 
ingegaan op de lokale bevoegdheidsverdeling binnen de SABMO's zelf. 

d. Besluitvorming binnen de SABMO's  

Binnen de ri jksscholengroep is het bestuurscol lege het centrale be-
slissingsorgaan. In elk van de SABMO's waartoe de scholen uit het 
onderzoek behoren, functioneert dit college vrij behoorlijk. In de 
rijksscholengroepen A, B en C zijn de contacten tussen de leden-di-
recteurs zeer frequent en informeel. Ofschoon ook in het bestuurs-
college van de scholengroep D een goede verstandhouding heerst, 
hebben de bijeenkomsten een formeel karakter en zijn de contacten 
tussen de directies meer beperkt tot deze formele vergaderingen. De 
oorzaak van dit verschil ligt voor de hand. De scholen van de 
SABMO's A, B en C zijn allen gevestigd in dezelfde gebouwen. De 
directeurs, van wie het bureau soms zelfs naast elkaar is gelegen, 
lopen bijgevolg makkelijker bij el kaar binnen. 	In de scholengroep D 
zijn de gebouwen van de verschillende scholen wel van elkaar geschei-
den. Een school is zelfs in een andere straat gevestigd. 
In de vier SABMO's wordt de begroting door het bestuurscollege 
opgesteld. In de SABMO's A en C is de invloed van de ordonnateur 
al licht iets groter dan in de andere SABMO's. Toch plegen ook de 
ordonnateurs van A en C bij het opstellen van de begroting uitvoerig 
overleg met de andere !eden van het bestuurscollege. 
In de meeste SABMO's worden een aantal praktische zaken zoals het 
leerlingenvervoer, de restauratie, het gebruik van de infrastructuur 
en van de roerende uitrusting gemeenschappelijk geregeld. Het geza-
menlijk gebruik van de roerende uitrusting in rijksschoIengroep C is 
wel beperkt tot het koninklijk atheneum en de middenschool. De 
basisschool staat trouwens in het algemeen meer los van de twee an-
dere scholen. Enkel in SABMO D wordt weinig gemeenschappelijk 
geregeld: alleen de refter en enige klaslokalen van school D warden 
ook door de leerlingen van het hoger instituut gebruikt. Weerom is de 
ruimtelijke opsplitsing van de scholen een verklarend element. Ook 
het feit dat de school, die op dezelfde campus als school D gelegen is, 
hoger onderwijs verstrekt, draagt ertoe bij dat de gezamenlijke rege-
ling tot een minimum beperkt is: zij organiseert geen leerlingenvervoer 
en zij verstrekt geen lichamelijke opvoeding, zodat ook alle sport-
infrastructuur voor rekening van school D is. In de SABMO's A, B 
en C wordt de organisatie van het leerlingenvervoer door de ordonna-
teur gedelegeerd naar het hoofd van een andere school die tot de 
scholengroep behoort. 
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Ofschoon voor elk van de vier SABMO's één gezamenlijke begroting 
wordt opgesteld, wordt de globale dotatie, na aftrek van de gezamen-
lijke vaste kosten (waaronder vooral de lasten voor energie en het 
contractueel onderhoudspersoneel) , verdeeld over de verschillende 
scholen. Enkel in SABMO C heeft de middenschool geen autonomie. 
De ordonnateur, hoofd van het atheneum, regelt zowel het financieel 
beheer van zijn school als van de middenschool die daarbij aansluit. 
Hij bepaalt zelf, na overleg met de directeur, hoe groot de dotatie is 
voor de basisschool. In de andere rijksscholengroepen nemen de leden 
van het bestuurscollege over de verdeling van de dotatie gezamenlijk 
een beslissing. 
Bij deze verdeling wordt rekening gehouden met de situatie van voor 
het SABMO-systeem, alhoewel in elke rijksscholengroep reeds veelvul-
dige aanpassingen zijn doorgevoerd in functie van de veranderde 
behoeften. Een directeur zegt in dit verband: 

Wij gaan voort op de bestedingen van de vorige jaren, voor de 
SABMO er was, en in diezelfde verdeling passen wij onze uitgaven 
in ( 	) wij spreken onder mekaar af dat dat streefcijfers zijn, 
want uiteindelijk is de globale begroting toch voor de hele SABMO 
en daar komt dat onderscheid niet tot uiting. Maar wij hebben 
dus persoonlijk onder mekaar afgesproken dat de basisschool die 
cijfers, die we noteren voor onszelf, als streefcijfers neemt. 
Worden die nu overschreden, dan is dat bespreekbaar. Er zijn 
geen absolute grenzen verstrekt. 

Elke school mag dus - mits het naleven van de gemaakte afspraken -
autonoom over zijn deel van de dotatie beschikken. Uit het onderzoek 
blijkt evenwel dat de directeurs van de basisscholen uit de SABMO's 
A, B en C ook over hun eigen dotatie geregeld overleg plegen met de 
ordonnateur. In de SABMO D is de opsplitsing per school meer expli-

ciet. 
De ordonnateur blijft hoe dan ook in élke SABMO toezicht uitoefenen 
op de uitgaven van de andere scholen die tot de scholengroep beho-
ren. Hij moet immers alle facturen zelf ondertekenen, ook al heeft hij 
een bepaalde materie - zoals het leerlingenvervoer - expliciet naar een 
andere directeur gedelegeerd. Als eindverantwoordelijke moet hij er 
bovendien over waken dat de andere directeurs spaarzaam met de hun 
toegestane dotatie omspringen. Dit blijkt ook uit volgend citaat van 
het inrichtingshoofd van school D: 

( 	) als hij ziet dat ge een bepaald contingent gaat overschrijden 
tegen het einde van het jaar of dat ge krap in de middelen ge-
raakt, dan zal hij wel zeggen: "Ge moet oppassen, want de vol-
gende centen, die komen maar binnen tegen februari of maart en 
tot dan moet er een overbrugging zijn". Dat zegt hij dan wel, 
omdat hij dus ook die informatie krijgt via de SABMO ( ...) 

In de vier scholen bepaalt het inrichtingshoofd eigenhandig het beleid 
voor het deel van de dotatie dat aan zijn school werd toegewezen. Hij 

Iaat zich bijstaan door zijn huismeester en desgevallend zijn werk-
meester of werkplaatsleider (in de scholen C en D) . De inbreng van 
de leerkrachten in het financieel beleid is beperkt tot het meedelen van 
hun wensen naar en behoeften aan didactisch materieel, waarmee de 
directeur in de mate van het mogelijke rekening houdt. Het dient 
trouwens benadrukt dat in de officiële reglementering de betrokkenheid 
van de leerkrachten in het financieel-materieel beleid in geen enkel 
opzicht is voorzien. 	De ministeriële omzendbrief die de werking van 
de organen van medebeheer regelt, wijst de bevoegdheid inzake finan-
cieel beheer en de aankoop van uitrustingsmaterieel volledig toe aan 
het inrichtingshoofd. Alleen op het niveau van de scholengemeenschap 
wordt een aantal adviserende bevoegdheden (meestal van coërdinerende 
aard) aan de pedagogische of de scholenraad gedeiegeerd. 
Het lokaal financieel beleid in de rijksscholen wordt dus volledig be-
paald door de inrichtingshoofden. De ordonnateur speelt hierbij een 
centrale rol. Hij leidt het bestuurscollege en oefent toezicht uit op de 
verrichtingen van de individuele scholen. 

7. Patronen en beïnvloedende factoren van het financieel beleid  

a. Beleidsinhoud  

Met de invoering van het SABMO-systeem heeft de wetgever een struc-
tuur gecreëerd waarbinnen de rijksscholen een grotere beheersautono-
mie genieten. 	In tegenstelling tot vroeger kunnen zij nu zelf hun 
dotatie over de verschillende uitgaven verdelen en kunnen zij voor hun 
bestellingen zelf een leverancier kiezen. Zij hebben m.a.w. meer 
mogelijkheden om hun specifieke behoeften te bevredigen. Een wel-
doordacht, financieel beleid houdt evenwel meer in dan alleen maar een 
adequaat, dagelijks beheer van de beschikbare middelen. Hoger werd 
reeds gewezen op de belangrijkste factoren die een dergelijk beleid op 
lange termijn belemmeren, nl, de moeilijkheden bij de begrotingsvor-
ming en de uitbetaling van de dotatie, de richtlijnen voor de aanwen-
ding van de jaarlijkse overschotten en, last but not least, de beperkte 
bevoegdheden en de besparingen op de middelen. De uitbreiding, de 
aanpassing en de vernieuwing van de schoolgebouwen behoren immers 
nog steeds tot de bevoegdheid van het • Gebouwenfonds voor de Rijks-
scholen, wiens activiteiten door de bezuinigingen van de laatste jaren 
sterk zijn gereduceerd (de jaarlijkse dotatie is voor 1988 "voorlopig" 
opgeschort, nadat zij reeds in 1986 en in 1987 sterk was gereduceerd). 
Bovendien zijn de werkingskredieten de laatste jaren in reële termen 
verminderd, terwijl de dotaties voor uitrusting tot een minimale, bijna 
symbolische uitkering zijn herleid. Eerder dan te plannen op lange 
termijn moeten de scholen hun verruimde autonomie aanwenden om de 
nefaste gevolgen van de recente besparingen op te vangen en, indien 
mogelijk, de nodige reserves op te bouwen om aan nieuwe besparingen 
het hoofd te kunnen bieden. 
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Gezien de beperkte bewegingsruimte is het niet verwonderlijk dat het 
beleid in de SABMO's zeer gelijkaardig verloopt. Er is één element 
waarin zij vrij sterk van elkaar verschillen, nl. de omvang van hun 
jaarlijks overschot. Op basis van dit criterium kunnen de SABMO's 
uiteindelijk in twee groepen worden ingedeeld. 

Patroon 1: de uitgaven van de SABMO zijn bijna even groot als de 
beschikbare middelen. Hij heeft op het einde van het jaar 
een klein overschot dat hij opspaart voor grote uitgaven 
(SABMO's A en B). 

Patroon i I: het jaarlijks overschot van de SABMO is aanzienlijk. 	Hij 

kan aldus na verloop van tijd een grote reserve uitbou-
wen, waardoor hij zijn beleidsmogelijkheden in de toekomst 
verruimt (SABMO's C en vooral D). 

Het is niet duidelijk in hoeverre de grotere overschotten in de 
SABMO's C en D te wijten zijn aan een zuiniger beheer van de uitga-
ven of aan een grotere dotatie. Zoals eerder reeds gesignaleerd kan 
de kostprijs per leerling van verschillende SABMO's niet met elkaar 
vergeleken worden omdat zij scholen van verschillende onderwijsniveaus 
en soms ook scholen voor sociale promotie omvatten. Van de andere 
kant zijn geen algemeen geldende criteria van kracht die de grootte 
van de dotatie bepalen. Zij wordt individueel per SABMO vastgelegd. 
Het gunstiger jaarresultaat van de SABMO's C en D kan dus evengoed 
te wijten zijn aan hun zuiniger beheer als aan het feit dat zij in 
functie van hun behoeften een grotere dotatie krijgen toegewezen. 

b. Besluitvorming  

Ook de besluitvorming in de rijksscholengroepen vertoont in meerdere 
opzichten een aantal gelijkenissen: ofschoon de ordonnateur telkens een 
centrale positie bekleedt, hebben de andere directeurs inspraak zowel 
in het beheer van hun eigen school als in het beheer van de gehele 
SABMO. Het beleid wordt trouwens bijna uitsluitend door de inrich-
tingshoofden zelf bepaald. De andere participanten aan het onderwijs-
gebeuren komen niet of nauwelijks aan bod. Het is dan ook vooral 
door de verschillen in de verhoudingen tussen de leden-directeurs van 
het bestuurscollege dat de rijksscholengroepen zich op het vlak van de 
besluitvorming van elkaar onderscheiden. 
Patroon 1: 	de ordonnateur speelt een vooraanstaande rol. Hij pleegt 

weliswaar uitvoerig overleg met de andere schoolhoofden 
van de SABMO, maar hij verleent hen slechts beperkte 
autonomie in het specifieke beheer van hun school (rijks-
scholengroep C). 

Patroon 11: de directeurs van de SABMO zijn autonoom voor hun 
school. Door hun dagelijkse, informele contacten blijft 
hun financjeel beleid evenwel sterk op elkaar afgestemd 
(rijksscholengroepen A en B). 

Patroon 111: het beleid van de SABMO is meer per school opgesplitst. 
De directeurs zijn autonoom in de besteding van hun 
dotatie, terwijl hun onderlinge contacten meer geformali-
seerd en minder frequent zijn (rijksscholengroep D). 

Dat de besluitvorming in de SABMO's in een grote mate gelijkaardig 
verloopt, wordt vooral door de onderwijswetgeving en -reglementering 
in de hand gewerkt. De bevoegdheden van de ordonnateur en het 
bestuurscollege zijn immers reglementair vastgelegd, terwijl de ordon-
nateurs, evenals hun rekenplichtigen, bij ministerieel besluit zijn 
aangeduid. 
De verschillen in het besluitvormingsproces van de SABMO's zijn voor 
een deel te wijten aan de geografische ligging van de scholen. Scho-
len die in dezelfde gebouwen en op hetzelfde adres gevestigd zijn, 
onderhouden nauwere contacten met elkaar. Zij zijn voor veel aange-
legenheden (gebruik van infrastructuur, energielasten, onderhoudsper-
soneel, —J op elkaar aangewezen, terwijl ook de ruimtelijke afstand 
tussen de directeurs zeer gering is. Ook het onderwijsniveau heeft 
allicht een zekere invloed op de onderlinge betrokkenheid van de 
scholen. Scholen voor basis- en secundair onderwijs kunnen meer 
activiteiten gezamenlijk organiseren (o.m. leerlingenvervoer, ge-
meenschappelijk gebruik van de sportinfrastructuur) dan scholen voor 
hoger onderwijs. De verschillende geografische ligging en de andere 
onderwijsniveau-differentiatie van de samenstellende scholen zijn twee 
belangrijke factoren die verklaren waarom het beleid in SABMO D meer 
naar de individuele scholen is opgesplitst dan in de andere SABMO's. 
Tenslotte speelt ook de persoon van de ordonnateur een belangrijke rol 
in het besluitvormingsproces. 	Dit is duidelijk vast te stellen in het 
beleid van SABMO C, waar de ordonnateur minder geneigd is om het 
financieel beleid te delegeren naar de andere leden van het bestuurs-
college. 

§ 3. KATHOLIEK ONDERWIJS 

1. Kostenstructuur 

Vooraf dient opgemerkt dat de scholen E en 1 in deze paragraaf niet 
aan bod komen. De onvolledige informatie die deze scholen hebben 
verstrekt, laat immers niet toe een duidelijk zicht te krijgen op hun 
kostenstructuur. 
Voor alle duidelijkheid wordt nogmaals herhaald dat de scholen F, G en 
H tot eenzelfde scholencomplex behoren (3). 
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duurzaam materieel in de scholen F en H hoger zijn dan in G. 
Aangezien de scholen niet afschrijven, geven de cijfers van het jaar 

1985 een vertekend beeld; de post "aankoop duurzaam materieel" is in 
de scholen F en H in andere jaren een stuk kleiner. 
Tenslotte dient opgemerkt dat schoof J bij het invullen van het boek-
houdkundig schema een aantal investeringen bij de post "grond- en 
hulpstoffen" heeft ingeschreven. Het betreft hier meer in het bij-

zonder de aankoop van materialen met het oog op verbouwingen die de 
school met eigen onderhoudspersoneel heeft uitgevoerd. Het precieze 
bedrag van deze aankopen kon niet worden achterhaald. Het in tabel 
7 weergegeven procent voor de categorie "aankoop duurzaam materieel" 
is in werkelijkheid alleszins aanzienlijk hoger. 

b. Uitgaven per leerling 
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a. De grootste uitgaven 

Tabel 7: 
	

Verhouding in procenten van de grootste uitgaven in de 
katholieke scholen (1985) 

Scholen 
Uitgaven 
	

F 
	

G 	H 	J 
	

K 

Bedrijfslasten 
	

19,5 	21,7 	23,8 	31,6 	33,7 	57,8 

(2) (2) 	(1) 	(1) 	(1) 	(1) 
Personeel 
	

15,8 	12,7 	16,6 	18,2 	23,5 	18,1 

	

(4) 	(3) 	(4) 	(2) 	(2) 	(2) 
Parascolaire activ. 	 18,6 	31,2 	23,7 	14,0 	17,6 	12,2 

(3) (1) 	(2) 	(4) 	(3) 	(3) 
Aankoop duurzaam 

	
23,9 	12,0 	23,6 	14,2 	10,2 	1,8 

materieel 
	

(1) 	(4) 	(3) 	(3) 	(4) 	(6) 

Het getal tussen haakjes duidt de rangorde aan van de uitgavenca-
tegorieën. 

Om een algemeen beeld van de belangrijkste kosten in de katholieke 
scholen te verkrijgen, worden de uitgavencategorieën volgens grootte 
gerangschikt. 

In bijna alle scholen zijn de vier grootste uitgavencategorieën dezelfde, 
nl. "bedrijfslasten", "personeel", "parascolaire activiteiten" en 
"aankoop duurzaam materieel". 
De bedrijfslasten zijn in alle scholen de zwaarste of de op één na 

zwaarste uitgave. Ook de posten "personeel" en "parascolaire activi-
teiten" betekenen voor de scholen een grote kost. Opmerkelijk hierbij 

is vooral dat het aandeel van de parascolaire activiteiten in de ver- 
schillende scholen sterk varieert, van 12,2 tot 31,7 procent. 	Dat de 
personeelskosten vrij aanzienlijk zijn, komt grotendeels omdat de 
katholieke scholen zelf moeten instaan voor de bezoldiging van al hun 
onderhoudspersoneel. Zij zijn trouwens verplicht om minstens 20 % van 
hun werkingstoelagen aan de lonen van het onderhoudspersoneel te 
besteden. 

Alleen in school L behoort de post 'aankoop duurzaam materieel" niet 
tot één van de grootste vier categorieën. Deze school heeft in functie 
van een bouwproject haar uitgaven voor uitrusting en meubilair dras-
tisch teruggeschroefd. Bij de andere scholen vallen vooraf de hoge 
percentages van F en H op. In het jaar waarop deze cijfers betrek-
king hebben, stond F op het punt naar een nieuw gebouw te verhui-

zen. Met het oog op deze verhuizing heeft zij voor een aanzienlijk 
bedrag aan meubilair gekocht. De scholen G en H hebben in 1985 hun 
uitrusting voor meerdere jaren op punt gezet. Aldus creëerden zij 

voor de toekomst een zekere financiële ruimte. Zij moeten immers 
vanaf 1987 de nieuwbouw van school F mee helpen financieren. School 
H heeft deze uitrusting volledig zelf betaald. School G werd hierin 

bijgestaan door school F. Dit verklaart waarom de uitgaven voor 

In onderstaande tabel wordt in de uitgaven per leerling de integrale 
uitgavenstructuur van de katholieke scholen weergegeven. 

Tabel 	8: 	Uitgaven 	per 	leerling 	in 	fr. in de 	katholieke scholen 	(1985) 

Uitgavencategorieën F C 

Scholen 

H 	J K 

Personeel 3570 2971 3873 5003 5695 4845 

Bedrijfslasten 4407 5069 5552 8673 8163 15435 

Vervoer 165 2564 68 237 450 869 

Administratiekost 15714 1616 1340 2587 2309 1407 

Grond- en hulpst. 444 446 1141 2830 566 26 

Onderwijsuitgaven 426 599 280 290 327 53 

Parascolaire activ. 4200 7304 5552 3835 4269 3255 

Aankoop duurz. mat. 5390 2805 5489 3900 2464 487 

Allerlei 2414 0 0 128 0 340 

Totaal 22590 23374 23295 27483 24243 26717 

De verschillende uitgavencategorieën worden achtereenvolgens becom-
mentarieerd: 

- Personeel. 

De scholen J, K en L hebben een beduidend grotere personeelslast dan 
de scholen F, G en H, die tot dezelfde inrichtende macht behoren en 

in eenzelfde gebouwencomplex zijn gevestigd. 
Bedrijfslasten. 



   

Energie & water 
Onderhoud: 

- gebouwen 
roerende uitr.  . 

- producten 
- andere 

Huur 
Financiële last 
Andere 

	

1404 	1651 	1467 	31455 	2570 

	

1098 	1254 	2153 	3573 	2560 

	

442 	588 	853 	1652 	1634 

	

532 	520 	1155 	1563 	862 

	

124 	146 	145 	359 	64 

	

0 	0 	0 

	

1869 	2108 	1779 	0* 	3023 

	

0 	0 	0 	1324 	0 

	

37 	56 	153 	321 	10 

5094 
3641 

2872 
609 
148 
11 

41404 
2005 

290 

   

   

   

   

   

   

Totaal 	 4407 5069 5552 8673 8163 15435 

      

      

* School J geeft 6.911.986 fr. huur op. Deze huur beschouwt zij als 
een opportuniteitskost. Aangezien zij haar gebouwen aanwendt om 
onderwijs te verstrekken, derft zij een inkomen, dat zij wel zou heb-
ben indien zij haar gebouwen zou verhuren. In dit hoofdstuk wordt 
deze opportuniteitskost buiten beschouwing gelaten. 

De scholen F, G en H hebben een aanzienlijk lagere bedrijfslast dan de 
andere scholen. Dit is vooral te wijten aan het lagere energie- en 
waterverbruik en de kleinere onderhoudskost van de gebouwen. De 
bedrijfslasten in de scholen F, G en H kunnen allicht beperkt worden 
dank zij het gemeenschappelijk gebruik van de infrastructuur. Hier-
door kunnen de energie- en onderhoudskosten immers over de drie 
scholen worden gespreid. Daarnaast dient ook aangestipt dat de huur 
van hun gebouwen relatief laag is. 
De bedrijfslasten in school L zijn bijzonder groot. Omwille van de 
bijzondere aard van de infrastructuur loopt het energieverbruik en het 
gebouwenonderhoud hoog op. De school beschikt immers over een 
zwembad, terwijl een deel van de gebouwen een historische waarde 
heeft. Bovendien heeft de school haar gebouwen voor een deel in 
erfpacht en een deel van de gebouwen in bruikleen (daarnaast huurt 
zij ook nog bepaalde gebouwen) 	Zij moet bijgevolg ook voor de 
erfpacht- en de gebruikslasten instaan. School L heeft in het ver-
leden een bouwlening aangegaan. Daardoor is de financiële rast van de 
school vrij groot. Aangezien de school een deel van haar gebouwen in 
erfpacht of in bruikleen heeft, lijkt de huur die de school wordt 
aangerekend wel bijzonder hoog. Er dient wel aangestipt dat de huur 
van de school naar een bouwfonds van het bisdom gaat. School L zal 
in de volgende jaren op dit fonds een beroep kunnen doen om een deel 
van haar nieuwbouw te financieren. 	Aldus 'vloeit een deel van de 
huurgelden wel weer terug naar de school. 
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Tabel 9: 

Bedrijfslasten 

De bedrijfslasten van de katholieke scholen, uitgaven per 
leerling (1985) in fr. 

F 
Scholen 

G 	H 	J K 

School J die eveneens de last draagt van een aanzienlijke bouwlening, 
heeft een even hoge onderhoudskost als school L. Dit is vooral te 
wijten aan het onderhoud van de roerende uitrusting. Het is niet 
toevallig dat deze post precies bij de twee nijverheidsscholen H en J zo 
groot is. Deze scholen hebben immers een groot aantal machines die 
veel onderhoud vergen. Ook het energie- en waterverbruik van school 
J is zeer aanzienlijk, ditmaal in tegenstelling tot school H. Hiervoor 
ligt geen onmiddellijke verklaring voor de hand. Het lijkt in ieder 
geval niet eigen te zijn aan nijverheidsscholen. 
Tenslotte is er school K waar vooral de post "gebouwenonderhoud" in 
het oog springt. Ook al huurt de school al haar gebouwen, toch is de 
kost van het gebouwenonderhoud zo groot als in school J, die zelf 
voor het eigenaarsonderhoud moet instaan en die in 1985 bovendien 
enkele grote herstellingen heeft doorgevoerd. Als technische school 
heeft K een beduidend hogere onderhoudskost van haar roerende 
uitrusting dan de drie ASO-scholen F, G en L. 
- Vervoer. 
De hoge kost van school G kan als volgt worden verklaard: de scholen 
F, G en H hebben een eigen ophaaldienst van de leerlingen. De 
uitgaven en inkomsten van deze dienst worden door school G gecentra-
liseerd. 
- Administratiekosten. 
De scholen F , G, H en L enerzijds en de scholen J en K anderzijds 
hebben sterk vergelijkbare kosten. De verschillen tussen deze twee 
groepen kunnen voor een klein deel verklaard worden door de variatie 
in de publiciteitsuitgaven. De scholen met de grootste administra-
tiekosten, J en K, hebben een veel grotere publiciteitskost dan de vier 
andere scholen. Het relatief kleine aandeel van de publiciteit kan 
echter de grote verschillen tussen de scholen zeker niet vol ledig 
verklaren. Bijkomende verklaringen zijn hier niet onmiddellijk voor-
handen. 
- Grond- en hulpstoffen. 
Het is normaal dat de drie technische scholen H, J en K, en vooral de 
nijverheidsscholen ( H en J) hier de grootste uitgaven hebben. Dat de 
post in school J toch nog meer dan het dubbele bedraagt dan in school 
H is te wijten aan het feit dat school J enkele investeringen ten on-
rechte bij de categorie "grond- en hulpstoffen" heeft ingeschreven, 
zoals eerder reeds vermeld. 
- Onderwijsuitgaven. 
Een deel van de verschillen tussen de scholen wordt verklaard door de 
uitgaven voor de bibliotheek. School L blijft hierop een uitzondering 
met een extreem lage onderwijsuitgave. 
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Tabel 10: 	Aandeel van de uitgaven voor bibliotheek in de onderwijs- 
uitgaven van de katholieke scholen, uitgaven per leerling 
(1985) in fr. 

Scholen 
F 	G 	H 	J 

	
K 

Onderwijsuitgaven 	426 	599 	280 	290 	327 	53 
bibliotheek 
	

131 	393 	132 	11 	114 	3 

- Parascolaire activiteiten. 

Tabel 11: 	Parascolaire activiteiten in de katholieke scholen, uitgaven 
per leerling (1985) in fr. 

Scholen 
Parascolaire activiteiten 	F 	G 	Fi 	J 

	
K 

Procure 
	

306 1079 48 390 2073 1940 
Boekenfonds 
	

21 47 
	

2548 
	

2587 
	

1175 
Restauratie 
	

35 239 167 1573 51 1268 
Andere 
	

1712 3437 2750 697 2145 47 

Totaal 	 4200 7304 5552 3835 4269 3255 

In de scholen waar de posten "boekenfonds" en "procure" kunnen 
gescheiden worden, blijkt duidelijk dat vooral het boekenfonds een 
grote uitgave vormt. Alleen in school G is de post "procure" van 
redelijk belang. Toch zijn ook hier de uitgaven voor het boekenfonds 
meer dan dubbel zo groot. 
De grote verschillen in de post "restauratie" hangen nauw samen met 
het al dan niet verstrekken van warme maaltijden. In de scholen F, 
G, H en K met een kleine restauratie-kost worden geen warme maaltij-
den verstrekt. 
De andere parascolaire activiteiten hebben betrekking op naschoolse, 
pedagogische en culturele activiteiten, schoolreizen en sport. Het is 
vooral door deze parascolaire activiteiten dat de scholen F, G, H en K 
zich onderscheiden van de twee andere scholen. !n voorgaande hoofd-
stukken werd reeds vermeld dat het opvoedingsproject van F, G en H 
veel nadruk legt op de parascolaire onderwijsactiviteiten. De cijfers 
lijken dit te bevestigen. Ook school K besteedt hieraan veel aandacht. 
- Aankoop duurzaam materieel. 
Bij de bespreking van de grootste uitgavencategorieën werd reeds 
uiteengezet waarom de post "aankoop duurzaam materieel" in de scholen 
F en H zo groot is en waarom school L in 1985 zo weinig materieel 
heeft aangekocht. Er werd tevens onderstreept dat deze post in 
school J in werkelijkheid hoger is dan het cijfer dat in de schema's is 

vermeld, omdat de school een aantal investeringen verkeerdelijk als 
"grond- en hulpstoffen" heeft opgegeven. 
- Totaal. 
Bij het beoordelen van de totalen moet rekening worden gehouden met: 

- het feit dat school J in 1985 een aantal verbouwingen in eigen 
beheer heeft gerealiseerd waardoor sommige posten (gebouwenon-
derhoud en grond- en hulpstoffen) groter zijn dan gewoonlijk; 

- de centralisatie van het eigen leerlingenvervoer van de scholen F, 
G en H door school G; 

- de buitengewoon grote uitgaven van de scholen F en H en de 
uitzonderlijk lage uitgave van school L aan duurzaam materieel. 

- de hoge huur die school L betaalt aan het bisdom, maar die zij 
voor een deel recupereert door de bijstand van het bisschoppelijk 
bouwfonds voor haar nieuwbouw. 

Wanneer het leerlingenvervoer in de scholen F, G en H evenwichtig 
wordt gespreid en de huur van school L en de post 'duurzaam mate-
rieel" in alle scholen wordt weggelaten, krijgt men volgende totalen: 
F: 17.967 fr. 	 J: 23.583 fr. 
G: 18.705 fr. 	 K: 21.779 fr. 
H: 18.670 fr. 	 L: 21.826 fr. 
Wanneer bovenstaande bemerkingen in acht worden genomen, blijken de 
scholen F, G en H de goedkoopste te zijn en de scholen J, K en L de 
duurste. Dit is vooral te wijten aan de grote verschillen in de per-
soneels- en bedrijfslasten. De sterk uiteenlopende cijfers voor de 
bedrijfslasten zijn op hun beurt het gevolg van de grotere .uitgaven 
voor energie, gebouwenonderhoud, financiële lasten of huur van de 
scholen J. K en L. 
- Besluit. 
Een groot deel van de uitgaven van de scholen zijn nagenoeg vaste 
kosten, zoals de personeels-, de energie- en de gebouwenlasten. De 
aard van de infrastructuur speelt hierin een belangrijke rol. Het 
gemeenschappelijk gebruik van de infrastructuur door meerdere scholen 
is allicht voordelig. Een aantal lokalen (refter, sportzalen, ...) wordt 
meer benut waardoor de energie- en de onderhoudskost kan gedrukt 
worden. 
De gebouwenkost verschilt ook naargelang een school haar gebouwen 
huurt, in erfpacht heeft of er zelf eigenaar van is. Geen van de drie 
formules is altijd de goedkoopste of de duurste. Veel hangt af van de 
individuele overeenkomst met de eventuele eigenaar en van de staat 
van de gebouwen zelf. 
Enkele uitgavencategorieën worden in grote mate door één structurele 
factor bepaald: de vervoerskosten zijn duidelijk afhankelijk van de 
ligging van de school, terwijl de onderwijsvorm een grote invloed heeft 
op de omvang van de uitgaven voor grond- en hulpstoffen. De aanko-
pen van duurzaam materieel warden dan weer in aanzienlijke mate 
beheerst door de bouwprojecten van de school. 
Ofschoon de variatie van de parascolaire uitgaven mede wordt bepaald 
door de verschillende restauratie- en procurekosten, blijkt de mate 
waarin naschoolse activiteiten worden georganiseerd toch van door-
slaggevend belang te zijn. 
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Tenslotte zijn de specifieke uitgaven voor onderwijs zelf slechts mar-
ginaal in het geheel van de kosten die ten laste zijn van de scholen 
(gemiddeld één procent) . 	De meeste gelden worden uiteindelijk be- 

steed aan het beheer en het onderhoud van de roerende en de onroeren-

de uitrusting. 

Tabel 12: 	Procentueel aandeel van de inkomstencategorieën van de 
katholieke scholen (1985) 

Scholen 
In komstencategorieën 

	
F 
	

G 	H J 

2. 

Toelagen 74,1 	57,4 	76,9 	70,6 	62,1 

Inkomstenstructuur - werkingstoelagen 74,1 57,4 66,2 
uitrustingstoelagen 0 0 4,3 

- andere 0 0 6,4 

65,2 
5,3 
0 

62,1 
0 
0 

In het boekhoudkundig schema dat school K voor het onderzoek heeft 
ingevuld, is het opgegeven inkomstentotaal kleiner dan het totaal van 
de kosten. Nochtans blijkt uit een interview dat achteraf met de 

directeur is afgenomen dat de school in 1985 een overschot had. 

Aangezien de reële inkomsten in 1985 een stuk groter waren dan in het 
boekhoudkundig schema is opgegeven, wordt in dit hoofdstuk met de 
gegevens van de inkomstenstructuur van school K geen rekening 

gehouden. Gezien de te beperkte informatie die de scholen E en 1 
verstrekten over hun inkomsten, worden zij ook in deze paragraaf 

buiten beschouwing gelaten. 
Al le scholen hebben naast de toelagen die zij van de overheid ont-
vangen nog een aantal andere inkomsten. Vooral de parascolaire 
activiteiten vormen een belangrijke bijkomende bron van inkomsten. 

Het aandeel van deze parascolaire ontvangsten in de totale ontvangsten 
is te vergelijken met het aandeel van de parascolaire uitgaven. Het 
boekenfonds maakt telkens een belangrijk deel van de parascolaire 

inkomsten uit. 	In de scholen G en H zijn ook de andere activiteiten 

(pedagogische, culturele, sport, .. ) relatief groot. 
De toelagen bestaan vooral uit werkingstoelagen. Alleen de technische 
scholen H en J hebben ook uitrustingstoelagen. Sedert 1987 zijn de 

uitrustingstoelagen evenwel afgeschaft. 	In plaats daarvan is de wer- 

kingstoelage met een forfaitair bedrag per leerling uitgebreid. Dit 

bedrag was voor 1987 gelijk aan de dotatie die de SABMO's voor hun 
kapitaalsverrichtingen ontvingen, nl. 65 fr. per leerling. Vooral de 
technische en de beroepsscholen zijn het slachtoffer van deze bezui- 

nigingen. 	Op basis van hun leerl ingenaantal van 1985 bedraagt het 
procentueel aandeel van de uitrustingstoelagen van de scholen H en J 
volgens deze nieuwe, forfaitaire regeling slechts 0,2 procent van de 

totale inkomsten. 
De technische scholen H en J hebben ook een zeker inkomen uit de 

verkoop van de goederen en diensten die hun afdelingen produceren. 

Toch is het relatief aandeel van deze verkoop vrij klein. 

Verkoop en levering 	 0,5 	0 	2,5 	2,5 	0 
van goederen en diensten 

Vervoer 	 0 	10,6 	0 	0 	1,8 
Parascolaire activiteiten 	25,2 	31,6 	20,6 	19,6 	23,8 

- procure 	 1,2 	5,5 	0,3 	2,2 	9,3 
- boekenfonds 	 20,8 	12,7 	9,3 	5,4 
- restauratie 	 0,1 	0,1 	0,7 	- 	9,5 
- verhuring 	 0 	0 	0,4 	0,1 	1,7 
- andere 	 3,1 	13,3 	9,9 	- 	3,3 

Financiële baten 
	

0 	0 	0 	4,4 	8,8 
Allerlei 
	

0,2 	0,4 	0,0 	2,9 	3,5 

Totaal 
	

100 	100 	100 	100 	100 

Aangezien school G het eigen leerlingenvervoer van de scholen F, G en 
H centraliseert, is de post ''vervoer" vrij hoog. 
De scholen J en L hebben relatief grote financiële baten. Deze reser-
ves, die de scholen in de loop der jaren hebben opgebouwd, zijn 
aangelegd met het oog op nieuwe investeringen in de school. 

3. Vergelijking tussen uitgaven en inkomsten  

Wanneer alleen rekening wordt gehouden met de officiële uitgaven en 

inkomsten van de scholen, dan hebben enkel de scholen G en H een 
positief saldo. 
Op de eigen werking maakt alleen school H een kleinverlies.   Wanneer 

alle inkomsten en uitgaven worden samengeteld, blijkt dat de scholen 
F, G en H een overschot hebben. De scholen J en L hebben echter 
een tekort. Hierbij rijst de vraag hoe zij deze tekorten financieren. 
Het jaar 1985 is voor de twee scholen een uitzonderlijk negatief jaar 
geweest. Zo heeft school J in eigen beheer een aantal verbouwingen 
uitgevoerd. Doordat de twee scholen de voorgaande jaren meestal met 
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Tabel 13: 	Verhouding uitgaven/inkomsten van de katholieke scholen 
in procent (1985) 

Scholen 
F 	G 	H 
	

J 

Officieel 
	

105,0 	93,0 83,0 109,2 113,3 

Eigen werking 
	

71,3 	82,8 102,7 	93,7 	92,7 

Totaal 
	

96,5 	88,7 87,0 105,0 106,0 

Met "officiële" uitgaven en inkomsten worden de verrichtingen bedoeld 

die vermeld worden op het document "Verantwoording der toelagen". 
Jaarlijks moeten de scholen dit document naar het Ministerie opsturen. 
Zoals de naam reeds laat vermoeden, gaat het hier om de ontvangsten 
uit overheidstoelagen, evenals de uit toelagen afgeleide inkomsten 
(zoals o .m . de inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten) en 
om de uitgaven die met deze toelagen gefinancierd worden. 
De "eigen werking" van de school heeft betrekking op de andere 
kosten en ontvangsten. Het betreft hier o.m. de inkomsten uit para-
scolaire activiteiten, het privé-leerlingenvervoer en de financiële baten 

voor zover deze niet uit tijdelijke beleggingen van overheidstoelagen 
voortvloeien. De kosten gemaakt in het kader van de eigen werking 
kunnen op alle uitgavencategorieën betrekking hebben. 

een positief saldo konden afsluiten, hadden zij een reserve opgebouwd. 
Zij kunnen dus uit deze reserve putten om hun tekorten te financie-

ren. 

Tabel 14: 	Verhouding parascolaire uitgaven/inkomsten van de katho- 

lieke scholen in procent (1985) 

Scholen 
G 	H 
	

J 

Procure 
	

108,8 74,7 66,9 

Boe kenfonds 
	

44,2 
	

76,0 104,3 

Restauratie 
	

232,1 
	

790,7 	86,8 

Andere 
	

232,6 
	

98,0 103,3 

60,7 	83,1 

74,1 
52,7 
3,8 

Totaal 
	

71,3 	87,6 100,8 74,8 54,2 

Met uitzondering van school H maken de scholen op hun parascolaire 
activiteiten een behoorlijke winst. De parascoiaire inkomsten van 

school L zijn zelfs bijna het dubbele van de uitgaven. 

Het positief saldo wordt in alle scholen vooral gerealiseerd door het 
boekenfonds, de andere verrichtingen van de procure en/of de restau-
ratie. Alleen in school L zijn de andere parascolaire activiteiten 
bijzonder winstgevend. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de 

school slechts een heel beperkt bedrag spendeert aan naschoolse 
activiteiten (nl. sport en cultuur) , terwijl ze grote inkomsten heeft uit 
manifestaties (waarschijnlijk schoolfeesten).  
De extreme percentages voor de post "restauratie" in de scholen F en 
G moeten gerelativeerd worden. De restauratiekosten bedragen immers 
respectievelijk slechts 0,8 en 3,2 procent van de totale parascolaire 
uitgaven. 
Tot nu toe is alleen ingegaan op de werking van de scholen voor het 

jaar 1985. Het spreekt voor zich dat op deze wijze geen exact en 
volledig beeld van hun financieel beleid kan worden opgehangen_ Ten 
eerste kan het jaar 1985 in kwestie een uitzonderlijk jaar geweest zijn 
voor de betrokken scholen. Dit was het geval voor de scholen J en L. 

Ten tweede wordt het dynamisch element, het beleid op langere ter-
mijn, hierdoor buiten beschouwing gelaten. Het is nochtans interes-
sant om na te gaan wat de scholen met de eventuele overschotten op 
hun jaarwerking aanvangen. Kaderen deze overschotten binnen een 
welbepaald perspectief voor de volgende jaren of zijn zij enkel het 
gevolg van een zuinig beleid ? Dank zij de interviews die na de 
analyse van het cijfermateriaal met de beleidsverantwoordelijken zijn 
afgenomen, was het mogelijk om de cijfers van 1985 te situeren binnen 
het beleid van de scholen op lange termijn. In de volgende paragraaf 
wordt uitvoerig op dit beleid ingegaan. 

4. Beleid op lange termijn 

Met uitzondering van school E maken alle scholen een begroting op. 
Aangezien zij evenwel veel vaste kosten hebben, zijn hun begrotingen 

over het algemeen vrij gelijklopend en hun beleidsopties eerder gering. 
Voor het opstellen van hun begroting baseren de scholen zich op de 
eindresultaten van het afgelopen jaar. Per post wordt nagegaan of de 
uitgaven of ontvangsten voor het volgend jaar anders moeten begroot 
worden. Toch mag hieruit niet worden besloten dat scholen nooit meer 

dan één jaar vooruit zien. Vooral wat betreft hun infrastructuur, 
waarvoor de katholieke scholen in tegenstelling tot de rijksinstellingen 
volledig zelf moeten instaan (afgezien van de tegemoetkoming in de 
rentelasten door het rijk) , voeren zij een beleid op lange termijn. 

Grote herstellingen, verbouwingen of nieuwbouw brengen grote uitga-

ven met zich mee. Het is bijgevolg noodzakelijk de jaarlijkse uitgaven 
en inkomsten zodanig te plannen dat de bouwwerken kunnen gefinan-
cierd warden. 

a. Grote herstellingen  

De financiering van grote herstellingen aan de schoolgebouwen (dak, 
speelplaats, ...) is afhankelijk van de overeenkomst die de school 
heeft afgesloten met de eigenaar. 	In de scholen die hun gebouwen 



huren (E, F, G, H en I) betaalt de inrichtende congregatie deze 
uitgaven niet de ontvangen huurgelden. De scholen J, K en L moeten 
zelf instaan voor deze herstellingen (school J is verantwoordelijk voor 
het eigenaarsonderhoud, school K is sedert 1986 erfpachter en school L 
betrekt het grootste deel van zijn gebouwen in erfpacht of bruikleen). 
Daardoor zijn zij genoodzaakt meer op lange termijn te plannen. Zij 
hoeven weliswaar geen huur te betalen (soms een kleine vergoeding in 
geval van erfpacht of bruikleen, alhoewel die in school L abnormaal 
hoog is}. Maar zij moeten de nodige fondsen in reserve houden om 
enerzijds de geplande, grote onderhoudsuitgaven te kunnen bekosti-
gen, en om anderzijds aan onverwachte mankementen aan de gebouwen 
het hoofd te kunnen bieden. Dit vereist een bijkomende begrotings-
discipline, die de scholen, huurders van hun gebouwen, niet aan de 
dag moeten leggen. De directeur van school K zegt hierover: 

In plaats van huurder van heel dat gebouw zijn we nu erfpach-
ter. En ik krijg al door dat dit een nieuwe vorm van beheer gaat 
vragen, en dat kost geld (...) We moeten nu nog die ervaring 
opbouwen, want onze huur was een getal, terwijl we nu de feite-
lijke, vernieuwde lasten moeten dragen. 

b. Opties op lange termijn in functie van verbouwingen of nieuw-
bouw 

Voor de bespreking van het infrastructuurbeleid en de gevolgen daar-
van op het financieel beheer in het algemeen, zullen de scholen indi-
vidueel behandeld worden. Hiervoor zijn drie redenen aan te geven: 

a) de individuele situatie van elke school is sterk verschillend; 

b) de verschillende beleidsmechanismen zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, terwijl een vergelijking van het integraal 
beleid van de scholen onmogelijk is; 

c) via een geïndividualiseerde bespreking kan het best worden 
aangetoond hoe de beleidsvorming in een school tot stand 
komt. 

Het financieel beleid in de scholen wordt telkens vanuit volgende 
vragen beoordeeld; Welke bouwprojecten plant de school ? Wie finan-
ciert deze werken en hoe ? Welke gevolgen heeft dit voor de andere 
uitgaven ? 
School E: heeft geen bouwplannen. 
Scholencomplex F-G-H: sedert 1987 is school F in een nieuw gebouw 
gehuisvest. Deze nieuwbouw valt volledig ten laste van de scholen F, 
G en H. Hiervoor hebben zij met de steun van het Nationaal Waar-
borgfonds voor Schoolgebouwen een lening aangegaan die op een 
termijn van 30 jaar moet afgelost worden (LI). Voor de afbetaling van 
deze bouwlening kunnen de scholen hun reserves aanwenden die zij 
hebben opgebouwd met de overschotten op hun jaarwerking van de 
laatste jaren. In 1981 heeft schoof G met het oog op het aflossen van 
deze lening trouwens beslist om zoveel mogelijk te sparen op de eigen 
werking. 

Ook de gelden die vrij komen door het wegvallen van de huur kunnen 
gebruikt worden voor de afbetaling van de bouwlening. School F is 
immers erfpachter van het nieuwe gebouw dat zij betrekt. Zij moet 
vanaf 1987 wel instaan voor alle onderhouds- en herstellingskosten. 
Aangezien het echter een nieuw gebouw betreft, zullen deze kosten in 
de eerstkomende jaren vrij gering zijn. De scholen G en H hebben 
hun gebouwen in 1987 in bruikleen gekregen, zodat ook zij geen huur 
meer moeten betalen aan de eigenaar, de inrichtende congregatie. In 
de jaren die onmiddellijk aan de aflossing van de bouwlening vooraf 
gingen, hebben de scholen F en G de nodige investeringen gedaan om 
het gebouw, dat zij vroeger samen betrokken, volledig op punt te 
stellen. Aldus zal ook school G, voor wie het gebouw nu alleen be-
stemd is, meer armslag hebben om haar deel van de bouwlening af te 
betalen. Tenslotte hebben de drie scholen in de jaren die aan de 
afbetaling van de lening voorafgingen didactisch materiaal aangekocht 
voor de eerstkomende drie à vijf jaar, zoals ook blijkt uit volgend 
citaat: 

Met de drie directeurs onder elkaar hebben wij afgesproken dat 
wij alles wat didactisch materiaal is en wat wij kunnen voorzien, 
nu aankopen; ook voor de nabije toekomst, zodanig dat wij de 
eerste drie, vier, misschien vijf jaar geen ernstige uitgaven 
moeten doen voor didactisch materieel. 

Door de overschotten op hun jaarwerking en de evenwichtige planning 
van hun uitgaven zijn de scholen voldoende gewapend om de nieuw-
bouw voor school F te kunnen afbetalen. Zij zien trouwens ver voor-
uit. Scholen die bouwen met het Waarborgfonds moeten slechts een 
klein deel van de rentelasten dragen. De rest neemt het Fonds voor 
zijn rekening. De afbetalingen zijn evenwel zo gespreid dat het 
zwaartepunt van de tussenkomst van het Waarborgfonds vooral in de 
eerste tien jaar ligt. 	De afbetalingslast voor de scholen neemt aldus 
geleidelijk toe en is het zwaarst in de laatste jaren. Dank zij bo-
vengenoemde beleidsmaatregelen kunnen de scholen, naast hun afbeta-
lingen, nog de nodige gelden bijeen sparen om ook de zwaarste afbe-
talingen over twintig jaar te kunnen realiseren. Het financieel beleid 
voorziet dus in functie van de nieuwbouw een planning voor een 
termijn van 30 jaar. 

Schoor I  : heeft eveneens concrete plannen voor een groot bouwproject. 
Deze bouw zal gefinancierd worden met: 
- gelden die de school in het verleden dank zij de eigen werking 

heeft opgespaard (vooral via schoolfeesten, tombola's, e.d.); 
- een deel van de werkingstoelagen; 
- middelen van de inrichtende congregatie. Een aanzienlijk deel van 

deze middelen bestaat uit huurgelden die de school in de voorbije 
jaren heeft betaald. 

Aangezien de school een deel van haar werkingstoelagen zal aanwenden 
voor de aflossing van de bouwlening, zal ,zij op andere uitgaven moeten 
besparen. Op de vraag aan welke uitgaven de school in dit verband 
denkt, antwoordt de directrice: 
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Ik denk aan onderhoudspersoneel, maatregelen om kosten van 
verwarming te dempen, misschien ook op pedagogische activi-
teiten, excursies. Nu betalen we zelf een stuk van de excursie, 
maar het zou kunnen zijn dat we in de toekomst de leerlingen 
alles zelf laten betalen. 

School J:  is in 1984 gestart met grote verbouwingswerken. De lening 
die de school hiervoor met de steun van het Waarborgfonds heeft 
aangegaan moet vanaf 1987 worden afbetaald. Uit de vergelijking van 
de kosten en inkomsten van de school voor het jaar 1985 bleek dat de 
school een tekort had op haar jaarwerking. Bovendien zijn de uitrus-
tingstoelagen, die voor school J een belangrijke bron van inkomsten 
zijn, sedert 1987 verminderd tot een minimaal forfaitair bedrag per 
leerling dat bij de werkingstoelagen wordt gevoegd. Het lijkt op het 
eerste zicht dan ook onmogelijk dat de school de aflossing van boven-
genoemde bouwlening zal aankunnen. 1985 was voor school J echter 
een uitzonderlijk zwaar jaar omdat zij in dat jaar aan verbouwings-
werken in eigen beheer zeven miljoen heeft uitgegeven. Zonder deze 
verbouwingen zou de school geen verlies op haar jaarwerking hebben 
geleden. Toch moet de school met het oog op de afbetaling van de 
nieuwe lening, vooral op lange termijn, ernstige besparingen doorvoe-
ren. Deze besparingen zullen op volgende posten worden gerealiseerd: 
personeel (afvloeiing van drie leden van het onderhoudspersoneel: -
2.000.000 fr . ) , verwarming (- 500.000 fr . ) en aankopen van grond-
stoffen (- 500.000 fr . ) . Dank zij deze bezuinigingen zal de school een 
deel van haar werkingstoelagen kunnen aanwenden om haar lening af te 
betalen. Zij zal zelfs het jaarlijks overschot op de eigen werking 
(vooral van schoolfeesten en tombola's) kunnen opsparen voor de 
moeilijke jaren over 15 à 20 jaar. 	Immers, de school heeft verbouwd 

met de steun van het Waarborgfonds. Zoals reeds eerder is vermeld, 
zijn in deze gevallen de lasten voor de school zelf het zwaarst in het 
laatste deel van de afbetalingstermijn. 
Mits de nodige rationalisaties zal de school dus ook allicht op lange 
termijn aan haar verplichtingen kunnen voldoen. 
School K: heeft in het verleden een spaarbeleid gevoerd. De directeur 
zegt hierover: 

Voor mij waren hier generaties zusters, die werkelijk gevochten 
hebben voor elke frank, die dikwijls uit eigen middelen moest 
komen, en dat heeft tot resultaat gehad dat die een zeer effi-
ciënte, zeer spaarzame, zeer zuinige beheersstijl hadden, maar 
wel dynamisch ( 	) 

Met de gespaarde gelden wordt een dubbel doel beoogd: het aankopen 
van een groot gebouw voor de school zelf en het steunen van andere 
scholen van dezelfde inrichtende macht, die leningen aangaan en er 
financieel minder goed voorzitten. We laten opnieuw de directeur aan 

het woord: 

( . 	) wij hebben een aantal middelen verzameld vanuit het stand- 
punt dat er scholen zijn in het net van de congregatie, die als 

kleine beroepsscholen of minder florissante scholen, leningen 
moesten kunnen aangaan, en die dank zij onze solidariteit dingen 
hebben gekund die ze anders niet kunnen. Dus dat was een 
vorm van ons sparen. Maar dit sparen biedt ook meteen een 
grotere reserve om op bepaalde cruciale ogenblikken dingen te 
kunnen doorvoeren die nuttig zijn. Wij zitten met een zeer 
drastisch tekort aan ruimte eigenlijk. 	Dus vandaag of morgen 
zouden wij een grote ruimte moeten vinden. Die zullen we ofwel 
moeten bouwen, ofwel moeten huren ofwel moeten in erfpacht 
nemen. Er zijn grote getallen mee gemoeid, dus moet je klaar 
staan. 

School L: heeft concrete plannen om te bouwen. Het jaar 1985 was - 
zoals voor school J - ook voor school L een uitzonderlijk negatief jaar. 
In de andere jaren was vooral het positief saldo op de eigen werking 
een flink stuk hoger. Hiervoor is geen onmiddellijke verklaring voor 
handen, Het verklaart wel waarom de school een deel van de nieuw-
bouw kan en zal financieren met de jaarlijkse overschotten op de eigen 
werking en met de gelden die in het verleden zijn gespaard. Het 
andere deel wordt door het solidariteitsfonds van het bisdom gefi-
nancierd. Dit fonds wordt gespijsd met de vergoedingen die de scho-
len aan het bisdom betalen voor de gebouwen die zij betrekken. De 
scholen die een bouwaanvraag indienen bij het bisdom en van wie de 
aanvraag wordt goedgekeurd, worden door het bisdom via het solidari-
teitsfonds bijgestaan. De aanvraag van school L is in 1986 door het 
bisdom goedgekeurd. 
Ondanks deze verschillende financieringsmogelijkheden moet de school 
met het oog op haar bouwplannen bijkomende saneringen doorvoeren. 
Zij heeft sedert een aantal jaren vooral de uitgaven op de post "aan-
koop duurzaam materieel" (meubilair en uitrusting) drastisch vermin- 
derd. 	Dit bleek eerder reeds in de eerste paragraaf bij de analyse 
van het cijfermateriaal van 1985. 

c. Besluiten bij het beleid op lange termijn van de katholieke 
scholen 

Het is opvallend dat, met uitzondering van school E, alle scholen 
bouwen of concrete bouwplannen hebben. Hiermee zijn telkens grote 
bedragen gemoeid. Uit het onderzoek is niet altijd op te maken of de 
scholen uit absolute noodzaak bouwen. Alleen de scholen F, G, H en 
K hebben de laatste jaren een grote toename van hun leerlingenaantal 
gekend. Er kunnen echter ook andere redenen zijn om te bouwen. Zo 
kan de infrastructuur, waar de school is gehuisvest, totaal verouderd 
of onaangepast zijn. Misschien hebben sommige scholen al vele jaren 
gespaard en hebben zij nu pas voldoende middelen bijeen gekregen om 
de nodige verbouwingen te kunnen realiseren. Uit de onderzoeksge-
gevens is niet duidelijk op te maken in hoeverre de scholenbouw aan 
reële behoeften beantwoordt. Dit lag ook niet in het opzet van de 
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studie. Uit het onderzoek blijkt wel dat de scholen over het algemeen 
en gedurende verschillende jaren in staat zijn om reserves op te 
bouwen. Deze reserves bestaan vooral uit de jaarlijkse overschotten 
op de eigen werking. De scholen wenden de gespaarde gelden aan om 
hun bouwprojecten te financieren. 	In de scholen 1, J en L volstaan 
deze spaargelden niet. Zij moeten bijkomend bezuinigen op hun andere 
uitgaven om de financiering rond te maken. De scholen I en L worden 
bovendien financieel bijgestaan door hun inrichtende congregatie of 
bisdom. Deze geldelijke steun is vooral van de huurgelden afkomstig 
die de scholen in het verleden betaald hebben. 
Er is een zekere tendens vast te stellen m.b.t. de overeenkomst inzake 
schoolgebouwen tussen de scholen en de inrichtende congregaties of 
bisdommen. Deze laatste dragen de verantwoordelijkheid voor de 
gebouwen meer en meer over aan de scholen zelf. De scholen F, G, H 
en K, die vroeger hun gebouwen huurden, zijn nu erfpachter of 
hebben hun gebouwen in bruikleen. In de scholen J en L was dit 
vroeger reeds het geval. Alleen de scholen E en I, die beide van een 
kleine congregatie afhangen, betalen nu nog huur. Een directeur 
formuleert de oorzaak van deze trend tot decentralisatie als volgt: 

De bedoeling is dat een congregatie die in getal slinkt, dus 
moeilijk hee] die centrale beleidsvoering kan blijven bevolken. Zij 
streeft ernaar het beleid meer lokaal te laten voeren en dus 
eigenlijk heel die materiële, juridische centralisering te dis-
patc heren... 

Door deze overdracht van de verantwoordelijkheid moeten de lokale 
beleidsvoerders zelf instaan voor het eigenaarsonderhoud en de grote 
herstellingen. Dit brengt een bijkomende last met zich mee, zowel op 
financieel als op organisatorisch vlak. 

d. Interferentie tussen het financieel beleid en de andere domeinen van 
het schoolbeleid  

Uit de bespreking van het beleid op lange termijn is gebleken dat het 
infrastructuurbeleid de rode draad vormt doorheen het financieel 
schoolbeheer in het katholiek onderwijs. 	Katholieke scholen spreiden 
hun uitgaven, sparen hun inkomsten en/of bezuinigen in functie van 
de bouwprojecten die zij op het oog hebben. Het is dan ook logisch 
dat de aanknopingspunten tussen het financieel beleid en de andere 
facetten van het lokaal beleid vooral in verband staan met de school-
gebouwen. Vooreerst is er het recruteringsbeleid. Zo was de te 
beperkte infrastructuur voor school K de aanleiding om een leerlingen-
stop in te voeren. Omgekeerd kan ook het verfraaien van de gebou-
wen een element vormen in het recruteringsbeleid. De verfraaiing van 
gebouwen hoeft trouwens niet uitsluitend in functie van het aantrekken 
van leerlingen te staan. Het verstrekken van onderwijs in aangename 
lokalen, die aangepast zijn aan de aard van het onderwijs, kan een 
doel op zich zijn. 
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Ook het programmatiebeleid kan met het infrastructuurbeleid interfere-
ren. Het programmeren van nieuwe afdelingen of opties kan immers 
een uitbreiding van bepaalde lokalen of belangrijke investeringen 
vereisen. 	Dit blijkt ook uit volgend citaat van de overste van een 
congregatie: 

(...) Dus als zij (de directies) een bepaalde richting willen 
aanvragen of laten gaan, gelijk dat nu dit jaar het geval was voor 
de zevende jaren van het TSO, wordt dat eerst in de inrichtende 
macht besproken. Omdat daar gewoonlijk ook de kwestie van de 
infrastructuur mee gepaard gaat, de aanpassing van lokalen of zo 
en daar komt de eigenaar mogelijkerwijze in tussen.. 

Ook de mate waarin klassen kunnen gesplitst worden, is afhankelijk 
van het aantal beschikbare lokalen. Omgekeerd kan het streven naar 
kleine klassen de behoefte tot uitbreiding van de infrastructuur ver-
groten. in dit verband dient opgemerkt dat de invoering van het VSO 
deze behoefte in de scholen heeft doen toenemen. Immers, het aanbie-
den van een ruimere studiekeuze, het vormen van kleinere klassen, 
het streven naar meer onafhankelijke middenscholen, zijn alle maatre-
gelen die meer ruimte vragen. Het is dan ook niet uitgesloten dat de 
overgang naar het VSO één van de elementen is geweest die sommige 
scholen uit het onderzoek ertoe heeft aangezet om te bouwen. 

5. De ondoorzichtigheid van het financieel beleid  

Het financieel beleid van de katholieke scholen is voor buitenstaanders 
een moeilijk toegankelijk domein. Ook bij het verzamelen van de 
gegevens in het kader van dit onderzoek zijn de onderzoekers op een 
aantal problemen gebotst. Vooreerst waren er drie scholen die onvolle-
dige gegevens hebben verstrekt. School I beperkte zich tot de gege-
vens van het Verantwoordingsformulier. Dit formulier, dat de scholen 
voor het Ministerie moeten invullen om te verantwoorden welke uitgaven 
zij met hun toelagen hebben bekostigd, bevat alleen de officiële ont-
vangsten en uitgaven. Uit de bespreking van de inkomsten- en uitga-
venstructuur van de scholen is gebleken dat een groot deel van de 
financiële transacties tot de eigen werking van de school behoren, 
zodat het Verantwoordingsformulier alleen geen duidelijk overzicht 
biedt van het globale financiële beleid in een school. School E heeft 
zelfs de gegevens van het Verantwoordingsformulier niet meegedeeld. 
Van school K tenslotte mag worden aangenomen dat de verstrekte 
gegevens niet alle inkomsten bevatten. 
Bij de scholen die meer volledige informatie gaven, werden we met 
andere problemen geconfronteerd. Ten eerste hebben de scholen elk 
hun eigen manier om hun boekhouding bij te houden. De schema's die 
de scholen in het kader van het onderzoek hebben ingevuld, zijn 
achteraf in interviews opnieuw besproken en verduidelijkt. Deze stap 
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was noodzakelijk omdat de scholen de posten van de schema's niet 
altijd op dezelfde wijze interpreteerden, ofschoon zij bij het schema een 
zeer uitvoerige toelichting hadden ontvangen. Hierin werd beschreven 
op welke wijze het schema diende ingevuld te worden en wat precies 
onder elke boekhoudkundige post moest worden verstaan. 
Ten tweede is in elke school het ontwarren van de relatie tussen de 
eigenaar van de gebouwen - meestal een congregatie of het bisdom -
en de school zelf een bijzondere moeilijkheid. De aard van de over-
eenkomst tussen beide, de verantwoordelijkheid voor het eigenaarson-
derhoud en het al dan niet betalen van een vergoeding voor het ge-
bruik van de gebouwen zijn steevast aangelegenheden die niet volledig 
uit het door de scholen verstrekte cijfermateriaal kunnen afgeleid 
worden. In de bijkomende interviews zijn de meeste van deze onduide-
lijkheden wel opgelost. Toch is het niet uitgesloten dat het cijfer-
materiaal in dit hoofdstuk enkele onjuistheden bevat. Zo dit inderdaad 
het geval zou zijn, is dit vooral te wijten aan de te vage boekhouding 
die de scholen erop nahouden. Katholieke scholen hebben immers 
slechts één verplichting inzake boekhouding. Zij moeten het formulier 
"Verantwoording van de Toelagen" aan het Ministerie ter controle 
opsturen. 
Op dit formulier worden alleen de officiële inkomsten vermeld. De 
controle van overheidswege beperkt zich tot het nagaan of de uitga-
ven, zoals deze op het Verantwoordingsformulier zijn opgegeven, met 
officiële inkomsten mogen gefinancierd worden. De katholieke scholen 
zijn dus volledig vrij in de organisatie van hun eigen werking. Zij 
zijn evenmin gebonden aan boekhoudkundige richtlijnen. Elke school 
houdt dus haar financieel beheer bij zoals haar dat het best schikt. 
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In schoof F zijn zowel de directeur als de boekhoudster leken. School 
F mag echter niet ars een geisoleerde instelling worden beschouwd. 
Vooreerst komen de directeurs van het scholencomplex F-G-H wekelijks 
bijeen om hun beleid en de dagelijkse gang van zaken in hun school te 
bespreken. De directeurs van de scholen G en F hebben trouwens 
dagelijks informele contacten waarin over de diverse beleidsaangele-
genheden overleg wordt gepleegd. Bovendien houdt de huismeesteres 
van school F ook de boekhouding van de twee andere scholen bij. De 
centrale boekhouding wordt dus ook gecontroleerd door de twee gees-
telijke directeurs. Tenslotte zijn een aantal uitgaven, zoals energie, 
leerlingenvervoer, e.a., gemeenschappelijk voor de drie scholen. Ook 
in school F hebben vertegenwoordigers van de inrichtende congregatie 
dus permanent een beeld van het financieel beleid. 
Dat de verantwoordelijkheid voor het financieel beleid in geen enkele 
katholieke school volledig is overgelaten aan leken, is des te meer 
opvallend omdat dit het enige beleidsdomein is waarin dit systematisch 
het geval is. Deze vaststelling is op zich reeds een aanwijzing voor 
het grote belang dat congregaties en bisdommen hechten aan het 
financiële aspect van het schoolbeleid. Deze financieel-materiële be-
trokkenheid is historisch gegroeid. Immers, voor elke katholieke 
schoof die de clerus oprichtte, diende zij ook de nodige roerende en 
onroerende uitrusting terbeschikking te stellen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de clerus, als oprichter en eigenaar van de katho-
lieke scholen, nog steeds sterk betrokken is op het financieel beleid. 
In de paragrafen over de beslissingsbevoegdheid inzake de begroting 
en het bouwbeleid wordt uitvoerig teruggekomen op de rol die de 
congregaties en bisdommen hierin spelen. 

b. Een dagelijkse bezigheid ?  

In het deel over het rijksonderwijs werd reeds gewezen op de moeilijk-
heid om exact te bepalen hoeveel uren per week een directeur besteedt 
aan het financieel-materieel beheer van zijn instelling. Dit neemt niet 
weg dat er in de katholieke schalen, globaal genomen, toch een zekere 
gradatie in de tijdsbesteding van de inrichtingshoofden kan worden 
vastgesteld. Bij de directeurs van de scholen E, G, I en L is het 
financieel-materiële element in hun wekelijkse tijdsbesteding eerder van 
ondergeschikt belang. De directeurs van de scholen K en H worden 
per week beduidend meer in beslag genomen door het financieel-mate-
rieel beheer, terwijl dit voor de inrichtingshoofden van de scholen F 
en J een dagelijkse bezigheid is. 
Vanwaar komen nu die grote verschillen ? Tijdens de periode waarin 
de interviews van het onderzoek plaatsvonden, waren de scholen F en 
J aan het (ver)bouwen. Deze werken eisten dagelijks de aandacht op 
van de directeurs. Gezien het verschil in grootte van de bouw was 
dit voor het inrichtingshoofd van school F nog veel meer het geval, in 
zoverre zelfs dat ook een groot deel van zijn vrije tijd hierdoor in 
beslag werd genomen. 
Het verschil tussen de directeurs van de scholen E, G, I en L ener-
zijds en van de scholen K en H anderzijds wordt o.m. bepaald door de 

6. Besluitvorming  

a. Taakverdeling  

Afgezien van het feit of het financieel beleid wordt bepaald door de 
directie of de inrichtende macht, moet in de school zelf iemand perma-
nent verantwoordelijk zijn voor dit beleid. Het is opmerkelijk dat deze 
verantwoordelijkheid in geen enkele katholieke school volledig is over- 
gelaten aan leken. 	in de scholen G, H, I, J en L is het inrichtings- 
hoofd een geestelijke, die de inrichtende congregatie of het bisdom 
vertegenwoordigt. Hij is steeds de hoofdverantwoordelijke voor het 
financieel beleid. 
In de scholen E en K, waar de directeur een leek is, wordt de boek-
houding bijgehouden door een gepensioneerde zuster van de inrichten-
de congregatie. In school E is de hoofdverantwoordelijke voor het 
financieel beleid ook een zuster. De zuster die de boekhouding van 
school K bijhoudt, is samen met de directeur verantwoordelijk voor de 
financiële aangelegenheden. 
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taakverdeling binnen de scholen. Zo is de huismeesteres in school K 
belast met taken van het secretariaat. De directeur zorgt voor de 
aankopen van materiaal en het onderhoud van de schooluitrusting 
(ofschoon hij hierin wordt bijgestaan door een gepensioneerde zuster). 
Naast de taakverdeling binnen de school kan ook de persoonlijke 
ingesteldheid van de directeur een bepaalde rol spelen. Het inrich-
tingshoofd van school H is bijvoorbeeld meer betrokken op het mate-
rieel beheer (onderhoud, herstellingen, ...) van de infrastructuur dan 
zijn collega's van de scholen F en G. Hij controleert ook nauwgezet 
zijn werkplaatsleider bij de aankopen van materiaal voor de technische 
en de beroepsafdelingen, veel meer dan de directeur van school J, die 
nochtans ook aan het hoofd staat van een nijverheidsschool. Het is in 
dit verband trouwens opmerkelijk dat de onderwijsvorm niet per defi-
nitie een invloed heeft op de tijdsbesteding van het inrichtingshoofd. 
Natuurlijk moet een technische school meer grondstoffen en materialen 
aankopen dan een ASO-school. Dit houdt evenwel niet automatisch in 
dat het inrichtingshoofd in een technische school meer aandacht be-
steedt aan het financieel-materieel beheer. Veel hangt af van de mate 
waarin hij zijn werkplaatsleider of werkmeester in deze aangelegenhe-
den vrij laat. 

c. Begroting  

De begroting is een belangrijk beleidsinstrument waarin de grote lijnen 
van het financieel beheer voor het komend boekjaar worden vastgelegd. 
Het is daarom belangrijk om na te gaan wie bij het opmaken van de 
begroting is betrokken. 

Schema 24: 	Instanties betrokken bij het opstellen van de begroting in 
de katholieke scholen 

Scholen* 
Instanties 
	

F 
	

G 	H 
	

J 	K 
	

L 

 

Directeur 
	

X 	X 	X 	X 	X 	X 	X 

Onderdirecteur 
	

X 	 X 
Directeurs van het 
	

X 
gebouwencomplex 
Vertegenwoordigers van 

	
X 	X 	X 	X 

congregatie of bisdom** 

* In school E wordt geen begroting opgemaakt. 
** Hiermee worden andere vertegenwoordigers bedoeld dan de direc-

teur. 
. Niet van toepassing. 

Het is opvallend dat alleen in het scholencomplex F-G-H de inrichtende 
congregatie niet rechtstreeks is betrokken bij het opmaken van de 
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begroting. Er moet wel worden benadrukt dat de vertegenwoordigers 
van de congregatie in de scholen l en K permanent in de school aanwe-
zig zijn en toezicht houden op de boekhouding, terwijl in de scholen 
F, G en H een leek deze functie waarneemt. In de scholen J en L is 
de persoon, die bij het opstellen van de begroting is betrokken, 
telkens de verantwoordelijke inzake financiën van het bisdom zelf. 	In 
school J is de inbreng van laatstgenoemde wel beperkt tot het ver-
strekken -van adviezen, terwijl hij in school L de begroting volledig 
controleert. Dit verschil houdt verband met het feit dat school L een 
bisschoppelijk instituut is (i.t.t. school J) waar het bisdom een 
strikter toezicht houdt op de gang van zaken. 
Dat de onderdirecteurs in de scholen J en L wel aan de begrotings-
besprekingen deelnemen, in tegenstelling tot school K, heeft te maken 
met de taakverdeling die in laatstgenoemde school - toevallig - anders 
is. De onderdirectrice houdt er zich niet bezig met financiële aange-
legenheden. 
In één school is het opstellen van de begroting een interscolaire aan-
gelegenheid. De directies van de drie scholen die behoren tot het 
gebouwencomplex waar school J gevestigd is, stellen namelijk gezamen-
lijk de begroting voor de drie scholen op. 
Tenslotte dient opgemerkt dat de rol van de leerkrachten m.b.t. het 
begrotingsontwerp in alle scholen beperkt is tot het signaleren van de 
schoolbehoeften inzake didactisch materieel aan de directie. Bij het 
opstellen van de begroting wordt in de mate van het mogelijke met de 
wensen van de leerkrachten rekening gehouden. 
Nadat de scholen hun begroting hebben opgemaakt, moeten zij die 
voorleggen aan de beheerraad van hun inrichtende macht. Bij de 
bespreking van de begroting worden de verschillende posten vergele-
ken met de resultaten van het voorbije jaar en, na eventuele wijzigin-
gen, goedgekeurd. Alle scholen (met inbegrip van school E) moeten 
jaarlijks ook hun boekhouding aan hun inrichtende macht voorleggen, 
die deze grondig controleert. 

d. Dagelijks beheer en buitengewone uitgaven 

In de scholen die een begroting opmaken worden de grote krachtlijnen 
vastgelegd die het beleid in het komende jaar moeten kenmerken. De 
verschillende posten worden niet door strikte en gedetailleerde limieten 
afgebakend. Er blijven dus ta! van mogelijkheden over waarop de 
beleidsvoerders tijdens het jaar naargelang de omstandigheden kunnen 
inspelen. Voor de uitgaven en inkomsten die deel uitmaken van het 
dagelijks schoolbeleid en die min of meer in de begroting voorzien zijn, 
krijgen de directeurs van hun inrichtende macht in de meeste scholen 
carte blanche, zoals blijkt uit onderstaand schema. 



Directeur 
Inrichtende macht 
Directeurs van het 
gebouwencomplex 
Directieraad 
Leraarsraad 
Ondernemingsraad 
Syndicaal afgev. 
Oudercomité 

Instanties 
Scholen 

E F G H I J K L 

BB B B B B B B 
B 

A A A 

VI* VI* 
01 01 01 VI* VI* . 

B 

B 	A 

VI* 
VI* 
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legd, worden de scholen jaarlijks geconfronteerd met onverwachte 
uitgaven die in de begroting niet zijn voorzien. De beslissingsbe-
voegdheid inzake deze onvoorziene uitgaven schuift in sommige scholen 
op naar de inrichtende macht. Met name de scholen E, 1 en K dienen 
hieromtrent voorafgaandelijk hun inrichtende macht te raadplegen. In 
school 1 nemen de directie en de inrichtende macht uiteindelijk geza-
menlijk een beslissing. In E en K blijft de inbreng van de directie tot 
een advies beperkt. 
Dit betekent niet dat de directeurs van de vijf andere scholen kunnen 
doen en laten wat zij willen. 	Bij de jaarlijkse controle van hun boek- 
houding, moeten zij hun buitengewone uitgaven kunnen verantwoorden. 
Zij hebben hiervoor echter de voorafgaandelijke goedkeuring van hun 
inrichtende macht niet nodig. 

266 

Schema 25: Beslissende instanties in het dagelijks beheer in de kat-
holieke scholen 

B: beslist (mee). 
A: geeft advies over alle aangelegenheden. 
Dl: wordt alleen over de officiële werking van de school geïnformeerd. 
VI: wordt over alle aangelegenheden geïnformeerd. 
.: niet van toepassing. 
*: leraarsraad en ondernemingsraad vallen samen. 

Met uitzondering van school E laat de inrichtende macht het dagelijks 
financieel beheer over aan de directie. De directeurs van het scholen-
complex F-G-H plegen onderling regelmatig overleg om het financieel 
beleid van hun scholen waar nodig op elkaar af te stemmen. De 
directeur van school J is niet alleen de eindverantwoordelijke voor zijn 
school maar ook voor de twee andere scholen van het gebouwencom-
plex. De beslissingen inzake het financieel beheer worden over het 
algemeen door de directies gezamenlijk genomen. Soms beslist de 
directeur van school J autonoom. Ook in school L pleegt de directeur 
geregeld overleg met de directeurs van de lagere scholen. 
Alleen in school H worden de naaste medewerkers van de directie in de 
besluitvorming betrokken. In de scholen 1, J en L worden de leer-
krachten via de ondernemingsraad wel over alle financiële aangelegen-
heden geïnformeerd (alhoewel dit in school I t.a.v. de eigen werking 
meer sporadisch is). De scholen F, G en H daarentegen verstrekken 
geen informatie over de eigen werking. De leerkrachten van de scho-
len E en K worden zelfs op geen enkele wijze geïnformeerd omtrent het 
financieel beheer. 
Voor zover de syndicaal afgevaardigden geen lid zijn van de onderne-
mingsraad staan zij in alle scholen volledig buiten het financieel beleid. 
Ook de oudercomités worden in de besluitvorming niet betrokken. Er 
dient wel opgemerkt dat de oudercomités over - bescheiden - eigen 
middelen beschikken, die zij via lidgelden en schoolfeesten inzamelen. 
In alle scholen beslissen zij zelf, in overleg met de directeur, waaraan 
zij deze gelden besteden. 

Afgezien van de uitgaven en inkomsten die min of meer in het verleng-
de liggen van de krachtlijnen zoals die in de begroting zijn vastge- 

e. Bouwbeleid 

Gezien de centrale rol van het infrastructuurbeleid is het niet onbe-
langrijk om de besluitvorming hieromtrent nader toe te lichten. Het 
spreekt voor zich dat de betreffende beslissingprocedures niet volledig 
gescheiden verlopen van de rest van het financiële beleid. Zo moet bij 
het opmaken van de begroting rekening worden gehouden met de 
geplande herstellingswerken en de bouwprojecten. In functie van deze 
plannen moeten sommige uitgaven meer gespreid of gesaneerd worden, 
terwijl bepaalde inkomsten worden gespaard. Toch is het zo dat de rol 
van de congregaties en bisdommen in het bouwbeleid een meer uitge-
sproken karakter heeft dan in de andere domeinen van het financieel 
beleid. Dit heeft te maken met het feit dat zij in vele gevallen 
eigenaar zijn van de bestaande infrastructuur én van de gronden 
waarop de nieuwe scholen worden gebouwd. Bovendien financieren zij 
in sommige gevallen een deel van de nieuwbouw. In onderstaande 
schema's wordt de bevoegdheidsverdeling inzake het bouwbeleid tussen 
de schooldirecties, de inrichtende machten en de congregaties en 
bisdommen nader toegelicht. Het onderscheid tussen de juridische 
inrichtende machten en de congregaties of bisdommen wordt hier 
enigszins te scherp voorgesteld. Laatstgenoemde instanties zijn immers 
steeds in de juridische inrichtende machten vertegenwoordigd. Toch is 
het zo dat deze vertegenwoordigers in sommige gevallen niet zelf-
standig kunnen beslissen en zij hun congregatie of bisdom moeten 

raadplegen. 
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Schema 26: 	Instanties die het initiatief nemen om te bouwen in de 
katholieke scholen* 

7. Patronen en beïnvloedende factoren van het financieel beleid 

  

   

 

Scholen 
E F G H 1 J K L 

a. Beleidsinhoud 
Instanties 

  

Directie 
	

X X X X X X X X 
Inrichtende macht 
	

X 	 X 	X 
Congregatie/bisdom 

	
X 	 x 

B: beslist (mee). 
A: geeft advies. 

In school E wordt het infrastructuurbeleid bijna integraal bepaald door 
de inrichtende macht en de daar nauw bij aansluitende congregatie. in 
school K wordt het initiatief wel door de directie genomen maar het 
zwaartepunt van de uitwerking van de bouwplannen ligt vooral bij de 
congregatie. In school 1 bespreken en beslissen de directie, de in-
richtende macht en de congregatie alles gezamenlijk. Tenslotte zijn er 
de scholen F, G, H, J en L waar het accent meer ligt op de directeur. 
Hij neemt het initiatief en werkt de plannen uit. 
De inrichtende macht en de congregatie of het bisdom keuren de 
voorstellen goed, na eventuele wijzigingen. Naargelang de congregatie 
of het bisdom in de financiering tussenkomt, speelt deze organisatie 
een meer of minder geprononceerde rol. De directeurs van de bis-
schoppelijke scholen J en L zijn zelf ook betrokken bij de definitieve 
beslissing. 

Flet is niet eenvoudig om de scholen op basis van hun financieel beleid 
te groeperen. Dit beleid, dat uit zoveel verschillende facetten bestaat 
die dan weer onderling met elkaar verweven zijn, kan immers vanuit 
verschillende invalshoeken benaderd worden. Gezien de centrale rol 
van de infrastructuur in het beleid op lange termijn, lijkt het aange-
wezen om een aantal patronen te onderscheiden in functie van het 
bouwbeleid dat de scholen ontwikkelen. 
Patroon 1 : 	het financieel beleid van de school is zodanig gepland dat 

zij zonder noemenswaardige inspanningen nieuwe bouwpro-
jecten kan financieren (scholen F, G, H en K). 

Patroon 11: om te kunnen bouwen moet de school bezuinigen op de 
andere uitgaven (school J). 

Patroon 111: de school wordt door haar congregatie of bisdom bijge-
staan in de financiering van haar bouwproject. Daarnaast 
moet zij ook bijkomende bezuinigingen doorvoeren om haar 
plannen te kunnen realiseren (scholen 1 en L). 

Patroon IV: de school voert geen beleid met het oog op grote verbou-
wingen omdat zij gevestigd is in één of meerdere gebou-
wen die volledig aan haar noden voldoen (school E). 

Deze patronen moeten enigszins gerelativeerd warden omdat zij geen 
rekening houden met het bouwverleden van de scholen. Zo hebben J 
en 	L • vroeger ook reeds zelf gebouwd (het zijn de enige twee scholen 
met financiële lasten), terwijl voor F, G en H de congregatie vroeger 
de gebouwen zelf heeft betaald (van de andere scholen hebben we geen 
informatie). Laatstgenoemde scholen hebben het bijgevolg in het 
verleden allicht gemakkelijker gehad om een overschot op hun werking 
te bekomen, zodat zij over meer middelen beschikken om hun nieuw-
bouw te financieren. 
Een en ander belet evenwel niet dat de scholen hun financieel beleid 
soms heel verschillend organiseren in functie van hun bouwprojecten. 
De scholen F, G en H verhogen bijvoorbeeld hun uitgaven voor didac-
tisch materiaal en voor onroerende uitrusting in de jaren die onmid-
dellijk aan het tijdstip waarop met de afbetaling van de bouwlening 
moet begonnen warden. Het nodige materiaal wordt op voorhand 
aangekocht om tijdens de jaren van afbetaling een grotere financiële 
armslag te hebben. De uitgaven worden dus gespreid. Daartegenover 
staat school L, die met het oog op haar nieuwbouw de uitgaven op 
didactisch materiaal terugschroeft. 	Het gespaarde geld wordt dan in 
de nieuwbouw geïnvesteerd. Op het didactisch materiaal wordt dus 
bezuinigd. 
Voor de aanduiding van de achterliggende, beïnvloedende factoren van 
bovengenoemde beleidspatronen moet rekening worden gehouden met 
het feit dat deze beleidspatronen in een grote mate het gevolg zijn van 
de middelen waarover de scholen kunnen beschikken. In dit verband 
speelt de financiële tussenkomst van de congregaties en het bisdom een 

    

  

* Het bouwbeleid in school E beperkt zich tot het onderhoud van de 
bestaande infrastructuur (herstellingen, ...) . 

    

  

Schema 27: 	Instanties die beslissen over het bouwbeleid in de katho- 
lieke scholen 

  

Scholen 
Instanties 
	

E 	F 	G 	H 	1 	J 	K 	L 

 

  

Directie 
	

A A A BB 	B 
Inrichtende macht 
	

B 	B 
	

B 	B 	B 	B 	AB 
Congregatie/bisdom 

	
B B B B B A B B 

 

    



270 271 

belangrijke rol. Het is opmerkelijk dat de twee bisschoppelijke scholen 
J en L in het verleden zelf bouwprojecten hebben gefinancierd, terwijl 
dit voor de congregationele scholen F, G en H nog niet het geval is 
geweest. Bovendien moeten de bisschoppelijke scholen al geruime tijd 
voor het eigenaarsonderhoud van hun gebouwen instaan. De scholen 
F, G, H en K zijn daarentegen nog maar recentelijk overgestapt naar 
het statuut van erfpacht of bruikleen, terwijl de scholen E en I hun 
gebouwen nog steeds huren. Hieruit kan allicht worden afgeleid dat 
de bisschoppelijke scholen meer op eigen kracht hun beleid moeten 
waarmaken dan de congregationele scholen. Dit betekent natuurlijk 
niet dat het bisdom geen enkele financiële inspanning levert voor haar 
scholen. Dit blijkt o.m. duidelijk uit de tussenkomst van het bisdom 
in de nieuwbouw van school L. 
Naast de financiële inbreng van de congregaties en het bisdom wordt 
de omvang van de beschikbare middelen natuurlijk ook bepaald door de 
andere inkomsten van de school en de totale kosten die de werking en 
uitrusting van de instelling met zich meebrengen. De factoren die 
hierin een belangrijke rol spelen, werden evenwel reeds bij de be-
spreking van de kosten- en inkomstenstructuur aangeduid, zodat hier 
niet meer wordt op teruggekomen. 

b. Besluitvorming  

De besluitvorming inzake financiële aangelegenheden in de katholieke 
scholen bestaat uit een ingewikkeld netwerk van beslissingsprocedures. 
Het opmaken van de begroting, het voeren van het dagelijks beleid, 
het nemen van besluiten inzake buitengewone uitgaven en het uitstip-
pelen van het infrastructuurbeleid, vormen samen de grote lijnen van 
dit complexe proces. Bovendien kan de bevoegdheidsverdeling m.b.t. 
de verschillende deelaspecten van het financieel beleid variëren. Toch 
is het zo dat de talloze beslissingsmomenten in iedere school een al-
gemeen patroon vertonen aan de hand waarvan de scholen kunnen 
vergeleken en gegroepeerd worden. De veralgemening van de besluit-
vorming in de scholen impliceert uiteraard wel dat een aantal elementen 
vereenvoudigd worden weergegeven. Dit is in het bijzonder het geval 
voor de inrichtende machten, waar in de patronen geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen de juridische inrichtende macht en de congrega-
tie of het bisdom. 
Patroon 1: 

	

	de school wordt op financieel vlak beheerd door de in- 
richtende macht. De directeur speelt slechts een bijko-
mende rol (school E). 

Patroon II: het dagelijks beheer wordt waargenomen door de direc-
teur, maar de grote beleidslijnen en de belangrijke be-
slissingen worden door de inrichtende macht bepaald 
(scholen 1 en K), 

Patroon !II: het beleidsinitiatief is in handen van de directeur. 	De 
inrichtende macht is vooral begaan met de financiële 
gezondheid van de school. Zij zal alleen in het beleid 
tussenkomen indien deze situatie in gevaar zou komen (F, 
G, H, J en L). 

Er zijn twee factoren die een mogelijke verklaring kunnen bieden voor 
de verschillen tussen de besluitvormingspatronen. Ten eerste bepaalt 
de afstand tussen de school en de inrichtende macht de mate waarin de 
inrichtende macht in het dagelijks beheer van de school kan tussenko-
men. Alleen kleine inrichtende machten, die slechts over enkele 
scholen bevoegd zijn, zijn in staat om het integrale, financiële beleid 
zelf in handen te nemen. Grote congregaties en bisdommen zijn genood-
zaakt om op zijn minst de verantwoordelijkheid voor het dagelijks 
beheer aan de plaatselijke directie te delegeren. Het is trouwens geen 
toeval dat de scholen E en 1, die aan een kleine inrichtende macht zijn 
verbonden, de enige katholieke scholen zijn die hun gebouwen nog 
steeds huren. Kleine inrichtende machten voelen zich over het alge-
meen nauwer bij hun scholen betrokken. Zij zullen dan ook minder 
geneigd zijn om het beheer van de gebouweninfrastructuur over te 
laten aan de scholen zelf. 
De tweede factor die een eventuele verklaring kan bieden voor de 
verschillende patronen inzake besluitvorming, heeft betrekking op de 
aard van de inrichtende macht. Directies van bisschoppelijke scholen 
beschikken allicht over meer autonomie dan de andere directies. Dit is 
alleszins het geval voor de twee bisschoppelijke scholen uit het on-
derzoek waar de inrichtende machten weinig interveniëren in het beleid 
en waar zij zich vooral beperken tot het toezicht op de financiële 
gezondheid van de instelling. In school J (een bisschoppelijk insti-
tuut) is dit nog meer het geval dan in school L (een bisschoppelijk 
instituut). 	In sommige congregationele scholen speelt de inrichtende 
macht een meer vooraanstaande rol. Haar inbreng is in de belangrijke 
beslissingen van doorslaggevende aard. 
De nauwere betrokkenheid van bepaalde congregaties In het besluitvor-
mingsproces is voor een groot deel te wijten aan hun groter financieel 
engagement in het schoolbeleid. 	Bij de bespreking van de beïnvloe- 
dende factoren van de beleidsinhoud werd gesignaleerd dat de bis-
schoppelijke scholen meer op eigen kracht hun beleid moeten ontwik-
kelen dan de congregationele scholen. Het spreekt voor zich dat, als 
sommige congregaties een grotere financiële bijdrage leveren tot het 
schoolbeleid, zij ook meer aktief aan de vormgeving van dit beleid 
zullen deelnemen. 

§ t VERGELIJKING TUSSEN HET RIJKS- EN HET KATHOLIEK 
ONDERWIJS 

Tot slot van dit hoofdstuk wordt het beleid van de scholengroepen van 
het rijksnet en dat van de scholen van het katholieke net met elkaar 
vergeleken. Bij deze vergelijking zal opnieuw de indeling van de 
vorige twee delen worden gevolgd (kosten- en inkomstenstructuur, 
beleid op lange termijn en besluitvorming). 	Het is duidelijk dat in dit 
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Tabel 15: 	Globale kostenstructuur in procenten van de rijksscholengroepen en de katholieke scholen (1985) 

Rijksscholengroepen 	 Katholieke scholen 

Kostencategorieën 	 A 	 B 	C 
	

D 
	

F 	 C 	H 	 J 	 K 

- Personeel 	 1,5 	0,0 	12,8 	4,3 	15,8 	12,7 	16,6 	18,2 	23,5 	18,1 

- Bedrijfslasten 	 58,5 	50,4 	42,0 	57,1 	19,5 	21,7 	23,8 	31,6 	33,7 	57,8 

energie + water 	53,7 	45,8 	35,7 	49,5 	6,2 	7,1 	6,3 	12,6 	10,6 	19,1 

onderhoud 	 4,0 	2,7 	5,0 	6,1 	4,9 	5,4 	9,2 	13,0 	10,6 	13,6 

- gebouwen 	 0 	0,1 	0 	 0,1 	2,0 	2,5 	3,7 	6,0 	6,7 	10,7 

- roerende uitr. 	 1,6 	0,1 	3,7 	3,6 	2,4 	2,2 	5,0 	5,7 	3,6 	2,3 

- producten 	 2,3 	2,4 	1,3 	2,3 	0,5 	0,6 	0,6 	1,3 	0,3 	0,6 

- andere 	 0,1 	0,0 	0 	0,2 	0 	0 	 0 	0 	0 	0 
- financiële Tasten 	0,8 	0,5 	0,7 	0,9 	0 	0 	0 	 4,8 	0 	 7,5 

- huur 	 0 	0 	0,6 	0 	 8,4 	9,3 	8,3 	0 	12,5 	6,5 

- andere 	 0 	 1,4 	0 	0,5 	0 	0 	0 	1,2 	0,0 	1,1 

Vervoer 	 3,8 	14,1 	9,8 	0,1 	0,7 	11,0 	0,3 	0,9 	1,9 	3,3 

- Administratiekosten 	3,4 	3,1 	4,0 	6,3 	7,0 	6,9 	5,8 	9,4 	9,5 	5,3 

- Grond- en hulpst. 	1,7 	2,5 	4,3 	13,1 	2,0 	1,9 	4,9 	10,3 	2,3 	0,1 

Onderwijsuitgaven 	0,7 	1,5 	0,4 	1,3 	1,9 	2,6 	1,2 	1,1 	1,3 	0,2 

Parascolaire activ. 	26,1 	24,4 	20,0 	13,6 	18,6 	31,2 	23,8 	14,0 	17,6 	12,2 

Aankoop duurzaam 	4,4 	3,9 	6,8 	4,0 	23,9 	12,0 	23,6 	14,2 	10,2 	1,8 

materiaal 

Allerlei 	 0 	0 	0 	0,1 	10,7 	0 	0 	0,5 	0 	 1,3 

100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 
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Aangezien vooral de parascolaire uitgaven door het ontbreken van 
cijfermateriaal over de werking van de vriendenkringen vertekend zijn, 
wordt hierna voor deze uitgaven geen vergelijking gemaakt tussen de 
twee onderwijsnetten. 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het financieel beleid in de beide 
netten opvallend verschilt voor de volgende aangelegenheden: 
- Personeel: aangezien de rijksscholengroepen alleen hun tijdelijk 

onderhoudspersoneel moeten betalen, is het relatief aandeel van hun 
personeelslast veel lager dan in de katholieke scholen (uitgezonderd 
SABMO C) _ 

- Bedrijfslasten: hier is het relatief aandeel van de bedrijfslasten in 
de rijksscholen veel hoger dan in de katholieke scholen (uitgezon- 
derd school L) . 	Bovendien bestaan de bedrijfslasten in de rijks- 
scholen vooral uit energiekosten. De katholieke scholen daarente-
gen moeten bijna allemaal een aanzienlijke huur betalen, terwijl de 
onderhoudskosten voor een aantal onder hen veel hoger zijn omdat 
zij voor de eigenaars-, erfpacht- of bruikleenlasten van hun ge-
bouwen moeten instaan. Sommige katholieke scholen hebben ook 
financiële lasten als gevolg van hun bouwactiviteiten uit het ver-
leden. Dit is aan rijksscholen vreemd omdat alle nieuwbouw of 
verbouwingen worden gefinancierd door het Gebouwenfonds voor de 
Rijksscholen. 

- Aankoop duurzaam materieel: het relatief aandeel van de uitgaven in 
de katholieke scholen is aanzienlijk hoger. Dit heeft weerom met 
hun bouwactiviteiten te maken. De grote uitgaven voor duurzaam 
materieel hebben immers betrekking hetzij op meubilair dat in een 
nieuw gebouw moet geïnstalleerd worden, hetzij op uitrusting die 
voor meerdere jaren werd aangekocht om in de toekomst meer finan-
ciële ruimte te hebben met het oog op de afbetaling van een bouw-
lening, hetzij op materialen die rechtstreeks voor de verbouwing 
worden aangewend. 

In de rijksscholen zijn daarentegen geen verbouwingen gepland of aan 
de gang. 
De opvallende verschillen in de kostenstructuur van de scholen van de 
beide netten zijn dus vooral het gevolg van structurele kenmerken: de 
uitbetaling van het vastbenoemd onderhoudspersoneel en de verantwoor-
delijkheid voor de gebouweninfrastructuur is in het rijksonderwijs 
nationaal geregeld, terwijl de vrije scholen voor al hun onderhouds-
personeel en voor hun infrastructuur zelf moeten instaan. Dit brengt 
voor hen bijkomende personeels-, huur-, financiële en onderhoudslas-
ten met zich mee. 
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2. Inkomstenstructuur 

De structuur van de inkomsten van de scholen uit de twee netten 
vertoont vee[ gelijkenissen. Toch zijn wat de inkomsten van de scho-
len betreft drie zeer belangrijke verschillen tussen de twee netten vast 
te stellen. Ten eerste worden de werkingskredieten (rijksonderwijs) 
op basis van andere criteria vastgelegd dan de werkingstoelagen 
(katholiek onderwijs). Ofschoon in de Schoolpactwet is bepaald dat de 
dotaties voor de SABMO's moeten bestaan uit een forfaitair bedrag per 
school en per leerling, worden zij nog steeds voor elke SABMO afzon-
derlijk vastgelegd. Het is kenmerkend dat geen van de bevraagde 
inrichtingshoofden uit het onderzoek precies wist op welke wijze deze 
individuele dotaties worden berekend_ Volgens een woordvoerder van 
het Ministerie gaat men hierbij uit van volgende parameters: gebouwen 
en oppervlakte van de SABMO, uitgavenpatroon inzake energie, belang-
rijkheid van het leerlingenvervoer, refterdiensten, gratis schoolbe-
hoeften, aantal leerlingen per niveau en per groep en het vastbenoemd 
meesters-, vak- en dienstpersoneel. De dotatie wordt dus in functie 
van de behoeften vastgelegd. 
Voor het katholiek onderwijs liggen de zaken helemaal anders. Daar 
wordt een forfaitair bedrag per leerling uitgekeerd, afhankelijk van de 
onderwijsvorm en het onderwijsniveau. De scholen zijn dus genood-
zaakt ofwel hun uitgaven zodanig te beperken dat zij met deze toelagen 
kunnen rondkomen, ofwel andere inkomstenbronnen (ouders, inrichten-
de machten, ...) te zoeken. Directies van katholieke scholen moeten 
dus vanuit die invalshoek meer beleidsvaardigheden aan de dag leggen 
dan hun collega's in het rijksonderwijs. Daar waar deze laatste kun-
nen uitgaan van een bepaalde situatie fx aantal vastbenoemde perso-
neelsleden voor het onderhoud, een bepaalde gebouweninfrastructuur, 
_J moeten de katholieke scholen zich steeds aan de leerlinggekop-
pelde toelagen weten aan te passen. Een katholieke school met een 
sterk afnemend leerlingenaantal, ziet verhoudingsgewijs haar werkings-
toelagen verminderen. [n het rijksonderwijs wordt meer rekening 
gehouden met de individuele situatie van elke rijksschoiengroep. 
Wijzigingen in het leerlingenaantal hebben dus voor katholieke scholen 
grotere gevolgen voor hun financieel beheer dan voor rijksscholen. 
Een tweede belangrijke opmerking bij de inkomsten van de scholen 
betreft de interventies van de overheid die niet in tabel 16 zijn op-
genomen. Het gaat hier meer in het bijzonder om de wedden van het 
vastbenoemd onderhoudspersoneel, specifieke uitrustingskredieten, het 
eigenaarsonderhoud, de instandhouding van en de verbouwingen aan 
de infrastructuur in het rijksonderwijs. Deze materies - die evenzeer 
betrekking hebben op de werking en uitrusting van de instellingen -
worden nationaal geregeld met bijkomende overheidsgelden. Tabel 16 
geeft alleen een overzicht van de gelden die aan de plaatselijke in-
stellingen voor hun werking en uitrusting warden terbeschikking 
gesteld. Indien het schema alle betreffende gelden zou vermelden, zou 
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het relatief aandeel van de specifieke overheidsgelden in het rijkson-
derwijs nog een stuk groter zijn. Volledigheidshalve dient opgemerkt 
dat in dit geval tabel 16 ook in de katholieke scholen het procentueel 
aandeel van de overheidsgelden een beetje zou toenemen, omdat het 
Waarborgfonds in de renteaflossing van de bouwlening van sommige 
katholieke scholen tussenkomt. Dit neemt evenwel niet weg dat de 
katholieke scholen, in tegenstelling tot de SABMO's, zelf voor hun 
gebouwen moeten instaan (bouw, huur en/of onderhoud). 
Een derde belangrijk verschil tussen de twee netten is wel terug te 
vinden in tabel 16. Het gaat hier m.n. om de post "financiële baten". 
Deze inkomstencategorie is voor alle SABMOrs (bijna) nihil. Dit kan 
moeilijk anders omdat de rijksscholen voor 1985 alle overschotten op 
hun werking dienden terug te storten aan het Ministerie. In het 
katholiek onderwijs zijn er daarentegen een paar scholen waar een 
aanzienlijk percentage van de inkomsten uit financiële baten voort-
komen. Deze scholen zijn er dus in het verleden in geslaagd om te 
sparen in functie van latere, omvangrijke plannen. 

3, Vergelijking kosten en inkomsten  

Een vergelijking tussen de kosten en inkomsten van de scholen over de 
netten heen is op basis van de gegevens uit het onderzoek erg moei-
lijk. Immers, van de rijksscholengroepen zijn geen exacte gegevens 
over de werking van hun vriendenkring(en) bekend, zodat geen 
volledig beeld kan worden opgehangen van de eigen werking van de 
rijksscholengroepen. Bovendien zijn enkele belangrijke aspecten van 
de werking en uitrusting van de SABMO's nog steeds nationaal gere-
geld (en gefinancierd) waardoor een vergelijking van de kosten en 
inkomsten van de scholen en scholengroepen een scheefgetrokken 
resultaat zou geven. Toch kan de verhouding tussen de dotaties of 
toelagen die de scholen(groepen) van de overheid ontvangen en hun 
totale kosten een (weliswaar vaag) idee geven van de omvang van de 
financiering door de staat van de twee netten. 

Tabel 17: 	Verhouding tussen de dotaties/toelagen en de totale 
kosten in procent (1985) 

Scholen 
A 	B 	C 	b 	E 	G 	H 	J 	K 

70,9 65,1 82,9 110,5 76,8 64,7 88,4 66,5 68,1 60,0 

De percentages zijn gemiddeld een stuk lager in de katholieke scholen. 
Wanneer bovendien rekening wordt gehouden met het feit dat de staat 
ook nog instaat voor het vastbenoemd onderhoudspersoneel en de 
gebouweninfrastructuur in de rijksscholengroepen, dan kan duidelijk 
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worden geconcludeerd dat de tussenkomst van de overheid in de 
werking en uitrusting van de rijksscholengroepen beduidend groter is 
dan in de katholieke scholen (de uitgaven van de vriendenkringen 
wegen immers niet op tegen de veel grotere staatsinterventies in het 
rijksonderwijs waarmee in het schema geen rekening is gehouden). 

4. Beleid op lange termijn  

De beleidsverschillen van de scholen tussen de twee netten zijn vooral 
het gevolg van de uiteenlopende autonomie waarover zij beschikken. 
Door het gebrekkig functioneren van het SABMO-systeem zijn de 
rijksscholengroepen pas zeker van hun begroting wanneer het jaar 
reeds bijna half voorbij is. 	Zij krijgen richtlijnen voor de besteding 
van hun eventuele overschotten, terwijl het infrastructuurbeleid gro-
tendeels in handen is van het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen. 
Hun beleid op lange termijn beperkt zich tot het spreiden van grote 
uitgaven voor roerende uitrusting: over een tijdspanne van meerdere 
jaren worden de overschotten gespaard teneinde bepaalde investeringen 
voor uitrusting te realiseren die in één jaar niet kunnen gefinancierd 
worden. De katholieke scholen hebben met al deze beperkingen niet af 
te rekenen. Hun infrastructuur vormt het zwaartepunt van hun 
beleid. Uitgaven en inkomsten worden jaarlijks zodanig geschikt en 
gepland dat de goede staat van de gebouwen kan verzekerd worden en 
de nodige vernieuwingen gerealiseerd. De wijze waarop deze planning 
vorm krijgt, kan wel van school tot school sterk verschillen. 
De scholen(groepen) van de twee onderwijsnetten hebben wel met 
elkaar gemeen dat hun beleidsruimte door de recente besparingen Is 
verkleind. In dit verband moet vooral de reductie in 1987 van zowel 
de kredieten als de toelagen voor uitrusting tot een minimaal bedrag 
per leerling gesignaleerd worden. Deze besparingen zijn in 1988 
opnieuw doorgevoerd. De technische en beroepsscholen zijn door deze 
bezuinigingen het meest getroffen. Men kan zich hierbij afvragen in 
welke mate deze bezuinigingen de kwaliteit van het onderwijs negatief 
beïnvloeden. 

5. Besluitvorming  

De relatie met de inrichtende macht is voor de rijksscholengroepen 
helemaal anders dan voor de katholieke scholen. De Minister van 
Onderwijs verbindt aan de uitbetaling van de dotatie een aantal voor-
waarden: de scholen moeten zijn richtlijnen voor het opstellen van de 
begroting respecteren en hij moet hun begroting goedkeuren. De hele 
procedure verloopt volgens gestandaardiseerde regels zodat zij de 
typische, bureaucratische kentrekken vertoont eigen aan elke verhou- 
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ding van de nationale overheid met haar ondergeschikte besturen. De 
wijze waarop de SABMO's hun verrichtingen moeten registreren en 
administratief verwerken, neemt trouwens ontzaglijke proporties aan. 
Niets daarvan bij de katholieke scholen, waar de relatie met de in-
richtende macht veel informeler verloopt. Ook hier moeten begrotingen 
en jaarrekeningen meestal worden voorgelegd aan de inrichtende macht, 
maar de scholen zijn volledig vrij in de wijze waarop zij deze opstellen 
en bijhouden. Zij moeten bovendien aan de Minister alleen de nodige 
verantwoording en bewijsstukken over het gebruik van de toelagen 
kunnen voorleggen. Zij mogen hun boekhouding voeren en hun instel-
ling beheren zoals zij dat willen. 
Een tweede vergelijkingscriterium, dat nauw met het voorgaande is 
verbonden, betreft de afstand tussen de scholen en hun inrichtende 
macht. 	In het rijksonderwijs is deze afstand zeer groot waardoor de 
scholen hun dagelijks beleid vrij autonoom kunnen bepalen. In het 
katholiek onderwijs is dit niet altijd het geval. In sommige scholen 
wordt de werking van de instelling dan ook volledig beheerd door de 
inrichtende macht. Toch blijven ook in het katholiek onderwijs de 
meest inrichtende machten op de achtergrond wanneer het om het 
dagelijks beleid van hun instelling(en) gaat. Dit is minder het geval 
voor buitengewone uitgaven. Voor het bouwbeleid van de scholen in 
het bijzonder spelen de katholieke inrichtende machten een vooraan-
staande rol. Toch blijft ook hier aan de directie van de school een 
belangrijke en soms zelfs beslissende rol toebedeeld. De SABMO's 
daarentegen hebben te weinig middelen en bevoegdheden om voor hun 
infrastructuur in te staan. De ordonnateurs vervullen alleen een 
signaleringsfunctie voor de infrastructurele behoeften van de SABMO 
t.o.v. het Gebouwenfonds. Hun eigenlijke rol in het bouwbeleid is 
omzeggens nihil. 
De besluitvorming op het lokale niveau zelf is op één punt fundamen-
teel verschillend in de twee netten. De scholen in het rijksonderwijs 
zijn in SABMO's gegroepeerd. De werking en uitrusting van de scho-
len wordt vanuit die SABMO's geregeld, alhoewel de individuele scholen 
meestal een zekere autonomie behouden. In het katholiek onderwijs is 
het financieel beleid veel meer opgesplitst per school. Toch is het 
financieel en materieel beleid van katholieke scholen die in dezelfde 
gebouwen of op eenzelfde campus gevestigd zijn, meer op elkaar afge-
stemd. 
Het besluitvormingsproces op het niveau van de school wordt in de 
beide netten bijna altijd beheerst door het inrichtingshoofd. De rol 
van de leerkrachten blijft meestal beperkt tot het signaleren van de 
behoeften inzake didactisch materiaal, waarmee de directeur in de mate 
van het mogelijke en voor zover deze uitgaven in zijn beleid passen, 
rekening houdt. Het dient wel onderstreept dat de leerkrachten van 
een aantal katholieke scholen over het financieel beleid ernstig worden 
geïnformeerd. 
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Noten bij hoofdstuk 7 "Het financieel en materieel beleid"  

(1) Bron: Forum 18 (9-10) mei 1987. 
(2) Van sommige scholen hebben wij ook hun inkomsten en uitgaven 

van 19814 en/of 1986 ontvangen. Het cijfermateriaal dat in dit 
hoofdstuk wordt weergegeven is evenwel beperkt tot de exploitatie-
rekeningen van het jaar 1985. 

(3) in de gegevens die school J heeft gegeven, zijn, naast de uitgaven 
van school J zelf, ook de uitgaven opgenomen van de autonome 
eerste graadschool (AEG-school) en de school voor sociale promotie 
die op hetzelfde adres gehuisvest zijn. Er werden enkel voor de 
officiële uitgaven (dit zijn de uitgaven die op het Verantwoor-
dingsformulier zijn ingevuld) gegevens van elke school afzonderlijk 
bekomen. Aangezien de uitgaven per leerling vooral door de 
school voor sociale promotie wordt scheefgetrokken, werd gepoogd 
de gegevens van deze school uit de globale cijfers af te zonderen. 
Hiervoor werd eerst het procentueel aandeel van deze school in het 
totaal van de officiële uitgaven berekend en vervolgens dit pro-
centueel aandeel van de totale uitgaven afgetrokken. Er werd 
m.a.w. van uitgegaan dat de verhoudingen tussen school J en de 
AEG-school enerzijds en de school voor sociale promotie anderzijds 
t.a.v. de niet-officiële uitgaven overeenstemmen met deze t.a.v. 
de officiële uitgaven. Dit betekent wel dat de cijfers die in dit 
hoofdstuk vermeld zijn, zowel betrekking hebben op school J als 
op de AEG-school die daarop aansluit. 
Voor school L heeft zich min of meer een gelijkaardige situatie 
voorgedaan. De gegevens die deze school heeft verstrekt, hadden 
ook betrekking op twee lagere scholen. Teneinde het cijfermate-
riaal van school L te isoleren, is dezelfde werkwijze gehanteerd als 
bij school J. 

(14) Wanneer over het Waarborgfonds gesproken wordt, wordt hiermee 
het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen bedoeld. 
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HOOFDSTUK 8 
RECRUTERING VAN LEERLINGEN 

In de huidige periode van denataliteit baart de evolutie ,van het leer-
lingenaantal vele scholen zorgen. In sommige instellingen is het recru-
teringsbeleid dan ook zonder meer uitgegroeid tot één van de belang-
rijkste bekommernissen van de directie. In het bestek van dit onder-
zoek kon aan deze opvallende evolutie niet worden voorbijgegaan. In 
dit hoofdstuk zal worden aangetoond waarom het leerlingenaantal zo 
belangrijk geworden is, welke recruteringsactiviteiten de scholen 
ontwikkelen en op welke wijze de besluitvorming hieromtrent verloopt. 
In een afzonderlijke paragraaf wordt enerzijds ingegaan op de factoren 
die de evolutie van de schoolbevolking kunnen beïnvloeden en ander-
zijds op de relatie tussen de recrutering en de wijzigingen in het leer- 
lingenaantal. 	In een laatste punt tenslotte worden een aantal deter- 
minanten en patronen inzake recruteringsbereid op een rijtje gezet. 

§ 1. BELANG VAN HET LEERLINGENAANTAL IN HET SCHOOLBELEID 

Het spreekt voor zich dat het leerlingenaantal in elke vorm van onder-
wijs centraal staat. De Belgische onderwijswetgeving is immers zodanig 
uitgebouwd dat de mogelijkheden en de middelen die de overheid aan 
de onderwijsinstellingen ter beschikking stelt, in een belangrijke mate 
afhankelijk zijn van het aantal leerlingen dat een school telt. 	In de 
voorgaande hoofdstukken is dan ook dikwijls het belang van het leer-
lingenaantal naar voren gekomen. Zo bleek uit het tweede hoofdstuk 
dat het totaal aantal uren-leerkracht per onderwijsinrichting bepaald 
wordt door het leerlingenaantal en de verschillende omkaderingscoëffi-
ciënten. Bovendien zijn deze coëfficiënten, naast de onderwijsvorm, 
op hun beurt sterk afhankelijk van de evolutie van de schoolbevolking 
in de voorgaande schooljaren. Het leerlingenaantal is dus elk school-
jaar opnieuw de bepalende factor voor het vastleggen van het totale 
pakket aan lestijden dat wekelijks besteed wordt aan het onderwijzen 
van de leervakken en de andere prestaties die in de opdracht van de 
leerkracht mogen opgenomen worden. Dit heeft uiteraard belangrijke 
pedagogische consequenties. Immers, elke school moet beslissen in 
hoeverre zij dit lestijdenpakket aanwendt om het studieaanbod te 
behouden, bijzondere begeleidingsvormen te organiseren en/of kleine 
klassegroepen te vormen. Aangezien elke leerling een aantal uren-
leerkracht waard is, hebben scholen met een stijgend leerlingenaantal 
meer middelen, meer uren ter beschikking. Zoals in het eerste hoofd-
stuk reeds werd vermeld, moeten deze scholen wel voor meer leerlingen 
instaan, maar dank zij de grootschaligheid hebben zij heel wat meer 
flexibiliteit bij de aanwending van hun urenpakket. Een toenemend 
leerlingenaantal biedt de scholen bovendien meer mogelijkheden om hun 
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studieaanbod uit te breiden. Een minimum aantal leerlingen, vastge-
legd in de diverse oprichtingsnormen, is trouwens een absolute voor-
waarde om nieuwe richtingen te kunnen programmeren. 
Anderzijds kan een dalend leerlingenaantal een school ook in haar 
bestaan bedreigen. 	Ingevolge het rationalisatieplan van het secundair 
onderwijs met volledig leerplan moeten de inrichtingen, evenals de door 
hen ingerichte graden (type 1) of cycli (type 2) , aan welbepaalde 
school bevolkingsmin ima voldoen. 	Het niet langer meer voldoen aan 
deze normen betekent voor een school dat zij ofwel een graad of cyclus 
moet afbouwen, ofwel dat zij als geheel vol ledig moet verdwijnen of 
fusioneren met een andere instelling. 
Via het aantal uren-leerkracht heeft het leerlingenaantal ook belang-
rijke gevolgen voor de tewerkstelling van het onderwijzend, het admi-
nistratief en het hulp-opvoedend personeel. Een wijziging in de 
schoolbevolking betekent automatisch een wijziging in het globale 
urenpakket waardoor, naargelang het een stijging of een daling be-
treft, bijkomend personeel kan in dienst treden of personeel moet 
afvloeien. Dit laatste heeft dan weer zijn invloed op het schoolklimaat.  
Een inrichtingshoofd zegt hieromtrent: 

Als uw schoolpopulatie door een aantal factoren daalt en ge wordt 
getroffen door de besparingsmaatregelen, en ge moet daardoor de 
buikriem nog harder aanspannen en uw korps demotiveert daar-
door en gij wordt als directie opgevreten door de zorgen van veel 
mensen die ge moet reaffecteren op een ander, en ge moet met 
krappere middelen werken en er is meer spanning in huis, dan 
voelt ge dat dit het beleid doordrenkt. 	Keert ge het om, dan 
krijgt ge een ander verhaal ( 	) 

In het hoofdstuk over evaluatie en oriëntatie hebben we dan weer 
vastgesteld dat scholen, die te kampen hebben met een leerlingen-
tekort, soms minder streng delibereren. Zij clausuleren soms of reiken 
meer A-attesten uit in functie van hun bedreigde studierichtingen. 
Tenslotte dient onderstreept dat het leerlingenaantal ook een belangrijk 
criterium vormt voor de financiering of de betoelaging van de werking 
van de instellingen. De dotaties, die de rijksscholen via de SA BMO's 
van de overheid ontvangen, zijn voor een deel afhankelijk van het 
aantal leerlingen per niveau en per groep. In het katholiek onderwijs 
worden de werkings- en uitrustingstoelagen bij wet of bij koninklijk 
besluit vastgelegd. Voor elke leerling krijgen de scholen een forfaitair 
bedrag naargelang de aard en het niveau van het verstrekte onder-
wijs. 

1. Leerlingenaanta I als beleidsdeterminant 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat het leerlingenaantal een 
sleutelbegrip is in de verschillende domeinen van het schoolbeleid .  
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Of het nu gaat om de rationalisatie van instellingen, graden of cycli, 
om het programmeren van nieuwe richtingen, het vastleggen van het 
urenpakket, de tewerkstelling van het personeel of de werkingskosten 
van de scholen, telkens is de schoolbevolking een bepalende factor, 
die de mogelijkheden en de grenzen van het beleid scherp afbakent. 
Zelfs de evaluatie van de leerlingprestaties en de schooldiscipline 
kunnen hierdoor onrechtstreeks beinvloed worden. Een inrichtings-
hoofd verwoordt het als volgt: 

Ik denk dat (het leerlingenaantal), meer dan men denkt, elke 
beslissing van een directeur beinvloedt. U moet u voorstellen dat 
wanneer jij directeur zou zijn van een ( 	) school, en dat elke 
leerling ten eerste een aantal centen vertegenwoordigt, in wer-
kingstoelagen uitgedrukt 15.000 fr. per jaar, een aantal uren-
leerkracht vertegenwoordigt, dus werkgelegenheid vertegenwoor-
digt, een zekere status geeft aan uw school van te zeggen: wij 
hebben 780 leerlingen of we hebben maar 620 leerlingen. 	Dit is 
het idee dat uiteindelijk omzeggens in alles meespeelt. De hou-
ding die je aanneemt tegenover ouders die komen protesteren, als 
de ouders te veel van hun oren maken en ik kan hen niet over-
tuigen waar de fout zit, dan zeg ik: "Sorry, voor mij is de 
discussie ten einde, u mag rustig uw kind meepakken. Schrijf 
het maar in in een andere school vanaf morgen. 1k zal morgen 
zien of Nancy er is, en als ze er niet is, dan is het voor mij 
duidelijk; dan hebt u een andere keuze gemaakt." Maar een 
directeur die daar op kantje boord zit, die zal natuurlijk ten allen 
prijze proberen daar die leerling te behouden. Het heeft zijn 
invloed op de deliberaties. 	Het heeft zijn invloed op de aanpak 
van de leerlingen binnen de school, de structuur van straffen 
e . d . Het klimaat van de school. En leerkrachten ook, die soms 
een leerling zullen straffen en b. v . naar de directeur sturen en 
de directeur die zal zeggen: "Tut-tut-tut-tut." Die zal daarna de 
leerkracht roepen en zeggen: "Zeg, ge moet die niet te veel... 
want zie dat die gaat lopen, dat die naar een andere school gaat" 
( 	) 

De verschillende domeinen van het school beleid hangen bovendien zo 
nauw samen dat scholen met een stijgend leerlingenaantal zich steeds 
beter kunnen profileren. Zij hebben immers meer mogelijkheden bij de 
aanwending van hun urenpakket; zij kunnen makkelijker programmeren 
en een beter studieaanbod uitbouwen. Hiermee kunnen zij dan opnieuw 
leerlingen aantrekken, zodat de cirkel rond is. 
Scholen waar de discipline verzwakt omdat de school elke leerling 
broodnodig heeft, krijgen vroeg of laat een minder goede reputatie bij 
de ouders, hetgeen dan weer zijn weerslag kan hebben op het leer-
lingenaantal van de betreffende school. Ook blijkt dat sterk groeiende 
scholen op zich reeds een referentie zijn voor sommige ouders om hun 
kinderen daar ook naar toe te sturen. 

( 	) een school die succes heeft, heeft de neiging tot nog meer 
succes. Mensen kiezen voor succesnummertjes ( 	) 
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aldus een inrichtingshoofd. Opnieuw manifesteert zich hier een vi-
cieuze cirkel met als centraal fenomeen de evolutie van het leerlingen-
aantal. Aangezien het leerlingenaantal het schoolbeleid beinvloedt en 
uiteenlopende domeinen van het schoolbeleid op hun beurt een invloed 
uitoefenen op het leerlingenaantal, is de vraag naar de eerste oorzaak 
niet eenvoudig te beantwoorden, temeer daar zovele factoren - intern 
maar ook extern - soms tot tegenstrijdige effecten kunnen leiden. 
Toch zullen wij in één van de volgende paragrafen nader ingaan op de 
mogelijke determinanten van het leerlingenaantal. 
In een tijd van denataliteit en besparingen is het leerlingenaantal, 
gezien zijn belangrijk en beleidsbepalend karakter, voor de meeste 
scholen een fundamentele bekommernis geworden. Wij zullen dan ook 
in eerste instantie nagaan welke vormen van recruteringsactiviteiten de 
diverse instellingen ontwikkelen met het oog op het behoud of de 
uitbreiding van hun schoolbevolking. 

§ 2. RECRUTERINGSACTIVITEITEN 

1. Intensiteit van de campagnes  

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende recruteringscampagnes die 
de twaalf scholen ontwikkelen, sterk gelijklopend zijn. Volgende 
activiteiten komen het meest voor (in zeven tot twaalf scholen): 
- het plaatsen van advertenties met het studieaanbod van de school in 

kranten en lokale reclamebladen, 
- het uithangen van affiches en panelen langs de openbare weg voor 

het raam of in de tuin van leerkrachten en leerlingen, 
- het uitdelen van folders en brochures met o.m. weerom het studie-

aanbod, de dienstverlening en eventuele faciliteiten van de school, 
- het persoonlijk aanschrijven van twaalf- of veertienjarigen, 
- het inlassen van info-avonden voor de ouders van potentiële leer-

lingen, 
- het organiseren van opendeurdagen. 
Andere recruteringsactiviteiten zoals publiciteit via de lokale radio, 
speciale dagen waarop de twaalf- of veertienjarigen met de gang van 
zaken in de betreffende school kennis maken en het uitdelen van 
stickers, komen in ongeveer een derde van de onderzochte scholen 
voor. Tenslotte zijn er activiteiten die slechts één of twee scholen 
ontwikkelen zoals het uitdelen van een geschenk bij de inschrijving, 
het afleggen van huisbezoeken, het voeren van speciale en langdurige 
reclamecampagnes, het inrichtingshoofd dat in (basis)scholen uit het 
omliggende gaat spreken of het inrichten van uitzonderlijke attracties. 
Onderstaand schema biedt een overzicht van de intensiteit waarmee de 
scholen uit het onderzoek hun recruteringscampagne organiseren. 
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Schema 28: Intensiteit van de recruteringscampagnes 

Scholen 
Intensiteit van campagnes 	A B C D E F GNI J KL 

- Intensief 	 X X X X X 	 X X X 
- Matig 	 X X X 
- Zeer weinig 
	

X 
- Hanteren een leerlingenstop 	 X 

	
X 

Met een "intensieve" recruteringscampagne wordt bedoeld het inrichten 
van minstens zes van bovengenoemde activiteiten waaronder een aantal 
verschillende keren; "matig" staat voor vier à vijf activiteiten; "zeer 
weinig" voor één of twee. 

Bij de recruteringsactiviteiten van de twaalf scholen dienen volgende 
opmerkingen te worden gemaakt. 
Alle scholen schrijven twaalf- of veertienjarigen aan, per brief en/of 
d.m.v. het opsturen van een brochure. De scholen G en H spelen 
evenwel alleen hun brochure door aan de leerlingen van de bij hen 
aansluitende middenschool. 
Met uitzondering van school L adverteren alle inrichtingen hun studie-
aanbod (meerdere keren) in de geschreven pers. In haar advertenties 
verstrekt school K nog bijkomende informatie d.m.v. interviews met de 
directeur. 
Het is opvallend dat alleen de scholen b en D huisbezoeken afleggen. 
Andere 'scholen - m. n. C en E - overwegen wel om met deze recrute-
ringsvorm (opnieuw) te starten. 
De scholen C en K schakelen een vakman in om hun recruteringscam-
pagne te organiseren. Ook in het verleden heeft schooi K reeds 
campagnes gevoerd met veel aandacht voor afwisseling, vernieuwing en 
aantrekking. Laatstgenoemde school hanteert een leerlingenstop in 
zoverre dat inschrijvingen moeten geweigerd worden wegens een te 
beperkte infrastructuur, zoals blijkt uit volgend citaat van het inrich-
tingshoofd: 

Ik heb wel leerlingen moeten weigeren, want al onze lokalen zitten 
tot en met vol. Dus wij hebben per 1 september, waar er normaal 
nog 50-60 leerlingen zouden binnenkomen, hebben we gezegd: 
"Sorry, het kan niet meer." En hebben we ze werkelijk voor 
bepaalde studierichtingen al vroeger moeten weigeren, omdat echt 
de lokalen vol zaten. 

In de andere inrichting waar een inschrijvingsstop geldt, m.n. in 
school F, is deze stop veeleer het resultaat van een aantal duidelijke 
beleidsopties. Ten eerste is er de uitdrukkelijke wens om niet tot een 
té grote school uit te groeien waardoor de leerlingenbegeleiding in het 
gedrang kan komen. De directeur zegt hierover: 
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( ...) het grootste probleem vind ik in het begeleiden van de leer-
lingen. De leerling heeft kans om meer anoniem te worden.. Wij 
moeten nu een stop zetten. Ge kunt niet blijven groeien en de-
zelfde service geven (... 

Ten tweede wilde de school rekening houden met de andere inrich-
tingen uit de omgeving: 

( ...) wij wilden geen pletwals worden voor de regio, want men had 
ons al afgeschilderd als de reus met de grote voet die alles ging 
plat lopen (...) Er zijn dus mondelinge afspraken geweest tussen 
de verschillende inrichtende machten. Vandaar dat men bij het 
begin van het tweede jaar van het VSO gezegd heeft: "Wij gaan het 
aantal leerlingen in het eerste jaar beperken om dus te voorkomen 
dat we zouden gaan walsen" (...) 

aldus opnieuw de directeur. Ook de te kleine infrastructuur geeft 
aanleiding tot een beperking van het leerlingenaantal. Tenslotte wenst 
de school haar inschrijvingsstop te handhaven omdat zij in het andere 
geval gereaffecteerden zal moeten opnemen. Zoals reeds uitvoerig is 
geïllustreerd in hoofdstuk drie, wil zij dit vermijden, enerzijds omdat 
zij verkiest zelf te bepalen wie in dienst wordt genomen en anderzijds 
omdat de gereaffecteerde leerkrachten eventueel het eigen personeel 
kunnen bedreigen. Er moet trouwens worden aan toegevoegd dat voor 
het schooljaar 1986-87 de inschrijvingsstop met 20 eenheden is ver-
hoogd om het verlies aan betrekkingen als gevolg van de besparingen 
in dat jaar op te vangen. Sociale bekommernissen spelen in deze 
school duidelijk een beleidsbepalende rol. 

2. Recruteringsniveau 

De scholen kunnen niet alleen gegroepeerd worden op basis van de 
intensiteit waarmee ze recruteren, maar ook op basis van de mate 
waarin zij dit alleen of in samenwerking met andere inrichtingen doen. 
In schema 29 worden de scholen geordend volgens het niveau waarop 
zij hun recruteringsactiviteiten opzetten. 

Schema 29: Recruteringsniveau 

Scholen 

Recruteringsniveau 	 A B C D E F G H 1 J KL 

- Alleen als school. 	 X X X X 

- Als school en als scholen- 
	

X X X 	X 
gemeenschap. 

- Alleen als scholengemeen- 
	 X X X 

schap. 

Uit de bovenstaande schema's en de daarbij aansluitende opmerkingen 
kan het volgende geconcludeerd worden: 
- alle scholen maken uitgesproken publiciteit voor hun instelling, met 

uitzondering van school L, waar de directie meent dat het school-
imago op zich volstaat om leerlingen aan te trekken; 

- tot de scholen die een uitgebreide recruteringscampagne voeren, 
behoren alle rijksscholen; 
ondanks het feit dat school K leerlingen moet weigeren wegens 
plaatsgebrek, wordt een vakman ingeschakeld om de nochtans reeds 
uitgebreide recruteringsactiviteiten nog te verbeteren; 

- school F, die ook een leerlingenstop hanteert, voert veel minder 
publiciteit (evenals de daarop aansluitende bovenbouwscholen G en 
H). Bovendien doet zij dit bijna nooit uitsluitend voor zichzelf. 
Praktisch alle recruteringsactiviteiten verlopen in het kader van de 
scholengemeenschap, veeleer om de regionale solidariteit niet te 
verstoren dan wel om bijkomend leerlingen te werven. 
Het inrichtingshoofd zegt hierover: 

(...) Als het van mij afhing, dan had ik al twee jaar geen re-
clame meer gezet, maar (mijn collega van school G) zegt dan: 
"Doe dat toch niet, want ge verbreekt daardoor de gedachte dat 
ge in een regio zit." 

- bijna alle rijksscholen maken publiciteit, zowel op eigen initiatief als 
binnen het kader van de scholengemeenschap. De mate waarin op 
het vlak van recrutering met de andere inrichtingen van de scho-
lengemeenschap wordt samengewerkt, varieert in het katholiek 
onderwijs naargelang de betrokkenheid van de individuele scholen 
niet de plaatselijke gemeenschap. Zo werken de vier scholen I, J, 
K en L, die alle tot dezelfde stedelijke regio behoren, op geen 
enkele wijze samen met andere inrichtingen. Ook in het hoofdstuk 
over rationalisatie en programmatie bleek er in deze stedelijke regio 
vrij weinig samenhorigheid te bestaan. De scholen E, F, G en H, 
die deel uitmaken van dezelfde scholengemeenschap, adverteren wel 
gezamenlijk. De scholen werken er dan ook in het algemeen beter 
samen. 

3. Kostprijs van de recrutering  

In het onderzoek is er ook gepeild naar de kostprijs van de diverse 
wervingscampagnes. Ofschoon hieromtrent de gegevens niet volledig 
zijn - sommige scholen wilden of konden geen precieze informatie 
verstrekken - kan er toch worden uit afgeleid dat de verschillen 
tussen de scholen vrij groot zijn, zoals blijkt uit tabel 18. Vooraf 
dient nog opgemerkt dat in de scholen A en J affiches, brochures, 
e.d. door de leerkrachten gedrukt worden met de machines van de 
school zodat de kosten voor de wervingscampagne vooral uitgaan naar 
advertenties in kranten en reclamebladen. 
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Tabel 18: Kostprijs van de recruteringsactiviteiten in 1000 fr. (1) 

Scholen A B C DE F G H IJ K L 

Adverten- 14 
	

- 	 - 9,5 8,4 7,4 - 300 150 0 

ties 	à20 
Totale 	32 25 110 60 	15 15 15 - 300 300 20 

kostprijs 

-: geen informatie. 

Zowel qua totale kostprijs als qua advertentiekosten zijn er grote 
verschillen tussen de 12 scholen. Voor advertenties wordt trouwens 
meest geld uitgetrokken: zij nemen (met uitzondering van school J en 
L) de helft tot drie kwart van de totale kostprijs in beslag. 
Uit de gegevens blijkt niet dat het onderwijsnet enige invloed uitoefent 
op de grootte van de kostprijs. Immers, er zijn katholieke scholen met 
zowel een beperkt als een zeer groot budget, terwijl het budget van 
de rijksscholen tussen deze twee uitersten in ruim varieert. Ook de 
onderwijsvorm speelt schijnbaar geen enkele rol: de technische scholen 
J en K besteden wel veruit het meest aan publiciteit, maar school D 
(TSO) geeft de helft minder uit dan school C (ASO/TSO), terwijl de 
technische school H niet meer kosten maakt dan school G (ASO). De 
enige determinant die in een zekere mate samenvalt met de verschillen 
in kostprijs is de schoolgrootte. Kleine inrichtingen zoals A en B 
hebben een klein budget, de middelgrote scholen C en D geven een 
stuk meer uit, terwijl grote scholen zoals J en K de grootste uitgaven 
hebben. Toch moet ook de schoolgrootte als bepalende factor gerelati-
veerd worden. Er bestaan immers nog aanzienlijke schommelingen bin-
nen elk van deze categorieën. Bovendien gaat de redenering voor de 
inrichtingen F, G, H en L helemaal niet op. Er zijn dus nog andere 
factoren die een aandeel hebben in de totstandkoming van de recrute-
ringskosten. Uit het onderzoek is evenwel niet af te leiden welke deze 
factoren precies zijn. Toch kan worden vermoed dat ook de visie van 
de directie en de hoeveelheid beschikbare middelen het budget in een 
zekere mate zullen beïnvloeden. Een mogelijke verklaring van de 
uiterst beperkte publiciteit van school L zou kunnen zijn dat deze als 
gevestigde ASO-school met een lange historische traditie vooral op haar 
reputatie rekent om leerlingen te werven en publiciteit bijgevolg over-

bodig acht. 
Wanneer we tenslotte bovenstaande cijfers vergelijken met de mate 
waarin de scholen een uitgebreide recruteringscampagne voeren (sche-
ma 28), dan stellen we vast dat de twee rijksmiddenscholen A en B, 
die intensief recruteren, hun activiteiten met weinig geld realiseren, in 
tegenstelling tot de scholen J en K die tien keer meer uitgeven. 
Aldus worden de gegevens over de mate waarin scholen recruteren 
enigszins genuanceerd. Anderzijds bevestigen de financiële cijfers de 
matige publiciteit van de scholen F, G en H evenals de beperkte 
campagne van school L die alleen bestaat uit het aanschrijven van de 
twaalf-jarigen uit de regio. 
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4. Kwalitatieve recrutering  

Uit het onderzoek blijkt dat, naast het recruteren van leerlingen om 
hun aantal op te drijven of te behouden, sommige scholen ook kwalita-
tieve recruteringsobjectieven beogen. Dit is zeker het geval voor de 
scholen A en F (en dus onrechtstreeks ook voor de bovenbouwscholen 
G en 1-f van wie bijna alle leerlingen uit de middenschool F afkomstig 
zijn). 

Uit het hoofdstuk over evaluatie en oriëntatie is reeds gebleken dat 
schooi ,A onder meer via een strengere beoordeling van de leerlingen 
tot een kwalitatief hoogstaander onderwijs wil komen. Het kwaliteits-
imago van school A, dat oorspronkelijk sterk ASO-gericht was, is in 
het verleden immers in grote mate verloren gegaan. Dit is trouwens 
één van de redenen waarom de school de laatste jaren een groot leer-
lingenverlies heeft moeten incasseren. Het recruteringsbeleid van de 
vorige directeur was vooral gericht op het aantrekken van zoveel 
mogelijk leerlingen. Het huidig inrichtingshoofd heeft dit beleid gron-
dig veranderd en streeft er dan ook naar het imago van de school op 
te krikken. Aldus wil hij opnieuw de betere leerlingen aantrekken en 
de schoolbevolking terug opdrijven. Dit blijkt onder meer uit volgend 
citaat van de directeur: 

I.p.v. meer leerlingen te winnen door om het even wat binnen te 
halen en met een zeer grote breedheid te oordelen, had men een 
effect dat de betere leerlingen de school verlieten of niet meer 
kwamen en dat men uiteindelijk met een doorsnee, weinig bekwaam 
publiek te doen had waarmee men dan geen hoogstaand onderwijs 
meer kon halen (...) wij proberen ten eerste de achteruitgang te 
stoppen, een zekere stabiliteitsperiode door te maken en dan terug 
vooruit te gaan (...) Maar het grondobjectief van het beleid is een 
degelijke kwaliteit van leerlingen aan te trekken (...) 

School A voert dus een zeer doordacht recruteringsbeleid, waarbij een 
kwalitateitsverbetering én een uitbreiding van de schoolbevolking wordt 
beoogd. 
Zoals reeds vermeld hanteert ook school F (en onrechtstreeks dus 
tevens de scholen G en H) een kwalitatief recruteringscriterium, dat 
enigszins tegengesteld is aan het doel van school A. In het opvoe-
dingsproject van de inrichtende macht van school F is namelijk de zorg 
voor de zwakkere leerlingen een centraal aandachtspunt. Om hieraan 
tegemeet te komen voorziet de school bij haar inschrijvingsstop een 
marge van 20 eenheden teneinde ook de minder begaafde en de sociaal 
gedepriveerde leerlingen te kunnen opnemen, die zich na de stop nog 
komen aanmelden. De directeurs van de scholen G en F zeggen hier-
over respectievelijk het volgende: 

(...) de middenschool heeft er dit op gevonden dat men niet tot op 
de grens inschrijft. Men behoudt altijd een reserve-aantal nummers 
waar een aantal categorieën van mensen toch toegang hebben. En 
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één van die categorieën zijn o.a. zwakke leerlingen. Dat kun je 
dus zien op basis van hun rapport van de lagere school. Dus 
leerlingen die maar in de 60 % zitten, laat staan in de 50 %, dat zijn 
dus zwakke leerlingen. Die worden in onze school in principe niet 
geweigerd. Dus daar is altijd plaats voor, ook al komen zij bij 
wijze van spreken op 1 september (...) 

(...) wij hebben nog een marge van 20 voor de sukkelaars, voor de 
kansarmen. Dat zijn dus diegenen die moeilijkheden hebben, hetzij 
sociaal, hetzij geestelijk. 

Tenslotte blijkt uit de gesprekken met de directies dat ook voor kin-
deren van leraars en voor broers of zussen van leerlingen de inschrij-
vingsstop niet geldt. 
Afgezien van voormelde instellingen, zijn bij de andere scholen uit het 
onderzoek geen expliciete, kwalitatieve recruteringsnormen vastgesteld. 
Hieruit mag o.i. niet worden afgeleid dat geen enkele vorm van kwali-
tatieve recrutering in deze scholen aanwezig is. Zo is het bijvoorbeeld 
best mogelijk dat een instelling leerlingen, die van andere scholen zijn 
weggestuurd, per definitie weigert. Hierover verschaft het onderzoek 
echter geen gegevens. 

§ 3. EVOLUTIE VAN HET LEERLINGENAANTAL 

Om de evolutie van het leerlingenaantal van een school te beoordelen, 
moet men het verloop van dit aantal beschouwen over een periode van 
meerdere jaren. Lang niet iedere inrichting kent immers een recht-
lijnige daling of stijging van haar leerlingenaantal. Het zou daarom 
verkeerd zijn alleen rekening te houden met de cijfers van b.v. de 
laatste twee schooljaren. In onderstaand schema zijn de scholen uit 
het onderzoek gegroepeerd naargelang zij in de laatste vijf jaar een 
daling of een stijging hebben gekend of gelijk zijn gebleven. 

Schema 30: Evolutie van het leerlingenaantal in de laatste vijf jaar 

Scholen 
Evolutie leerlingenaanbod 

	
ABCDEFGHI J KL 

- Daling > 25 % 	 X X 

- Daling tss. 5 en 15 % 	 X X 
- Status quo, daling of 

stijging < 5 % 
- Stijging tss. 5 en 15 % 	 X 

- Stijging > 25 % 	 X 	X X 
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Het is zeker geen gemakkelijke opdracht om na te gaan waarom het 
leerlingenaantal van een school stijgt, daalt of gelijk blijft. Telkens is 
de oorzaak hiervan een samenloop van omstandigheden, waarbij sommige 
aspecten elkaar in het ene geval versterken en in het andere geval 
dan weer tegenwerken. Trouwens, indien de bepalende factoren van 
het leerlingenaantal voor de hand lagen, was er waarschijnlijk geen 
enkele school meer die met een daling van haar leerlingen had af te 
rekenen. 

Ook al is het bijzonder moeilijk om de evolutie van een leerlingenaantal 
te analyseren, toch zullen wij dit fenomeen in enkele scholen uit het 
onderzoek van naderbij bekijken. Wij zullen ons evenwel beperken tot 
die scholen die een sterke daling of een sterke stijging hebben gekend 
in de afgelopen jaren omdat de oorzaken hiervan allicht gemakkelijker 
vast te stellen zijn. 
Er zijn twee inrichtingen met een sterke daling (A en B). Van de 
scholen met een sterke stijging zal school E niet behandeld worden 
omdat zij haar succes vooral te danken heeft aan de leerlingenstop in 
school F, hetgeen de directies van beide scholen bevestigen. Het is 
trouwens opvallend dat F in het schooljaar 1986-87 haar inschrijvings-
stop met 20 eenheden heeft verhoogd en dat E in datzelfde jaar een 
twintigtal leerlingen heeft verloren. 
School F, die samen met G en H één complex vormt, is bijzonder 
succesvol alhoewel dat door haar inschrijvingsstop niet onmiddellijk 
blijkt uit het leerlingenaantal. Het maximum aantal inschrijvingen dat 
zij toelaat, wordt reeds bereikt tijdens de opendeurdagen, die nog 
voor het eind van de grote vakantie worden georganiseerd. Ondanks 
haar leerlingenstop in het eerste leerjaar, heeft de school de laatste 
vijf jaar een toename gekend van 14 procent. Veel ouders die bij de 
inschrijvingen te laat waren, sturen hun leerlingen immers voor één 
jaar naar een andere school in de regio om dan in het tweede jaar over 
te stappen naar school F. In de verdere analyse zullen F, G en H als 
één geheel behandeld worden. 

1. Waarom daalt een schoolbevolking ?  

  

  

Om na te gaan welke mogelijke factoren aan de basis liggen van een 
bepaalde evolutie in het leerlingenaantal, moet de specifieke situatie 
van elke school afzonderlijk benaderd worden. Het spreekt van zelf 
dat nooit kan worden bewezen welk element een zekere invloed heeft 
gehad; evenmin kan worden aangetoond hoe groot deze invloed wel is. 
De respectieve determinanten die voor de diverse scholen naar voren 
worden geschoven, zijn in vele gevallen door de directies van de 
scholen zelf gesuggereerd. 
Vooreerst is er school A die de laatste vijf jaar een scherpe daling 
heeft gekend. Zoals voor elke inrichting die tegenwoordig achteruit 
gaat, kan de denataliteit als één van de oorzaken voor het geleden 
leerlingenverlies bestempeld worden. De directeur zegt hierover het 
volgende: 
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(Onze) basisschool, die de denataliteit het eerst heeft moeten op-
vangen, die is in de voorbije jaren enorm achteruit gegaan, zodanig 
dat de zesde studiejaren nu niet zo talrijk meer bevolkt zijn. Dus 
krijgen we er niet te veer van over. En verder recruteren we uit 
de andere omliggende basisscholen die er ook niet zo ruim voorstaan 
(...) 

De denataliteit kan evenwel niet de enige verklaring zijn voor de forse 
daling van school A. Er blijken inderdaad minstens twee andere 
factoren te zijn die deze achteruitgang hebben veroorzaakt. Ten 
eerste zijn er in - de regio enkele grote wijzigingen doorgevoerd. 
Vroeger organiseerde het rijksnet er het algemeen vormend onderwijs 
en het stedelijke net het technisch en beroepsonderwijs. In 1982 heeft 
het gemeentebestuur de eerste graad van haar technische scholen 
losgekoppeld en middenscholen gevormd. Deze middenscholen trekken 
nu bijna alle leerlingen van de stedelijke lagere scholen aan, ook de 
leerlingen die geschikt zijn om algemeen vormend onderwijs te volgen 
en die vroeger dus waarschijnlijk naar één van de rijksmiddenscholen 
(zoals A) zouden zijn afgevloeid. Het inrichtingshoofd van A bevestigt 
deze redenering: 

(...) vroeger bekwamen we nogal wat leerlingen uit het stedelijk 
lager onderwijs en dat is nu door de actie van het gemeentebestuur 
ongeveer stilgevallen, omdat het gemeentebestuur sedert drie jaar, 
nu het vierde jaar, ook middenscholen heeft ingericht, en zij kana-
liseren ongeveer de totaliteit van de leerlingen van het stedelijk 
lager onderwijs naar hun stedelijke middenscholen, en dat is één 
van onze grote verliespunten (...) 

In de tweede plaats is de laatste jaren, zoals eerder reeds vermeld, 
het imago van een school met sterke ASO-richtingen fel verminderd. 
Mede daardoor vloeien nog meer leerlingen, die voor het algemeen 
vormend onderwijs opteren, af naar scholen van andere onderwijsnet-
ten. De huidige directie tracht hierin nu verandering te brengen. 
Het grote leerlingenverlies van A is dus vermoedelijk veroorzaakt door 
de denataliteit, de hervormingen in het regionaal onderwijsbestel en de 
verminderde reputatie van de school. Deze reputatie wordt volgens de 
huidige directie bepaald door de te brede recrutering en het te lage 
beoordelings- en begeleidingspeil van de leerlingen tijdens het vorige 

schoolbeleid. 

2. Het probleem van een tweegradige middenschool  

Voor school B kunnen een reeks factoren aangeduid worden die de 
sterke daling van de schoolbevolking grotendeels verklaren. Opvallend 
is wel dat in het schooljaar 1986-87 alleen al het aantal leerlingen met 
één derde is gedaald. De schoof gaat trouwens sinds tien jaar continu 
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achteruit. De oorzaken zijn hier echter meer structureel en bijgevolg 
moeilijker weg te nemen. 
School B is een tweegradige middenschool, gelegen in een plattelands-
gemeente. Een eerste belangrijke reden van haar leerlingenverlies is 
een rechtstreeks gevolg van de verlenging van de leerplicht. Aange-
zien leerlingen tot hun 18 jaar leerplichtig zijn, verkiezen de meeste 
ouders dat hun kinderen de volledige zes-jarige cyclus of tenminste 
toch de laatste vier jaar kunnen volgen in dezelfde inrichting, hetgeen 
de directrice van school B bevestigt: 

(...) wij zijn een middenschool met een bovenbouw, gelegen in een 
plattelandsgemeente en door de verlenging van de leerplicht verla-
ten heel wat leerlingen de school na het tweede observatiejaar (...) 
Het feit dat wij maar een school zijn met vier jaren en dat men die 
laatste twee jaren in een andere school moet doen, heeft een enorme 
weerslag. Kinderen veranderen niet meer van school, zo na die 
cyclus. Zij wensen het derde, het vierde, het vijfde en het zesde 
jaar in eenzelfde school te volgen. Daar ligt het probleem. 

Over dit probleem zegt de directrice verder het volgende: 

(...) een korte kwalificatie-richting heeft in het kader van de 
verlenging van de leerplicht weinig zin. Leerlingen studeren tot en 
met een vijfde vervolmakingsjaar. Dan zijn ze 17 jaar. Dan komen 
die ouders vragen: l'Ja, wij willen dat zij tot 18 jaar naar schoof 
gaan, waar moeten zij nu dat zesde jaar doen 7" Maar er bestaat 
geen zesde jaar. Het vijfde jaar is een eindjaar. Zij aanvaarden 
dat niet (...) 

Wegens de te geringe belangstelling is dit vervolmakingsjaar dan ook 
weggevallen. Doordat meer en meer ouders hun kinderen naar andere 
scholen sturen, die een volledige bovenbouw aanbieden, heeft school B 
haar studieaanbod nog meer moeten afbouwen (zie hoofdstuk vier). 
Dit verminderde studieaanbod is voor veel leerlingen dan weer een 
aanleiding om de school te verlaten: 

(...) ons onderwijsaanbod is enorm beperkt: in het eerste jaar van 
de oriëntering zijn er eigenlijk twee studierichtingen: ofwel weten-
schappen ofwel personenverzorging wat de doorstroming betreft; en 
dan één wat kwalificatie betreft, dus de afdeling mechanica. Dat is 
te beperkt. Van de 60 leerlingen die ons verlaten hebben, heb ik 
allemaal nagegaan wat zij nu volgen. Wel, zij volgen allemaal bijna 
een andere studierichting. Er zijn er nog vier die dezelfde studie-
richting volgen en al de rest opteert voor iets wat wij niet kunnen 
aanbieden. Dus dat onderwijsaanbod is te beperkt (...) 

aldus de directrice. 	Bijgevolg ontstaat er een vicieuze cirkel. Door 
de verlenging van de leerplicht verliest de tweegradige middenschool 
leerlingen. Door dit leerlingenverlies moet het studieaanbod warden 
afgebouwd, waardoor er nog meer leerlingen de school verlaten. En 



295 

nog een invloedrijk man is in de school, of je dat nu wilt of niet, 
namelijk zijn manier van aanwezig zijn bij de leerkrachten om te 
beginnen, de manier waarop hij deze mensen motiveert en ja, stimu-
leert en op de tweede plaats ook de manier waarop hij met de 
leerlingen omgaat. 	Het is voor mij een prioriteit omdat ik (vanuit 
de opvattingen van mijn congregatie) altijd dichtbij de jongeren 
gestaan heb. Ik ben dus geen administrator, wel het tegenoverge- 
stelde (...) 	Dus ik onderhoud zeer sterke persoonlijke contacten 
met de leerlingen, ook met de leerkrachten, ook met de ouders. Ik 
ken vrij veel ouders van de leerlingen ( ...) Dat treft deze mensen 
wel dat er een persoonlijk contact is met de directeur. 

Beide inrichtingshoofden zijn duidelijk overtuigd van de aantrekkings-
kracht die het schoolimago, sterk bepaald door het pedagogisch pro-
ject, uitoefent op vele ouders. Het is hoe dan ook opvallend dat ook 
de andere succesvolle inrichting uit het onderzoek, school K, eveneens 
een sterk uitgesproken pedagogisch project heeft. Hierbij moet dan 
wel worden opgemerkt dat een opvoedingsproject alleen kan gereali-
seerd worden indien de directie, de leerkrachten en het opvoedend 
hulppersoneel getuigen van een sterk pedagogische ingesteldheid. Het 
ligt voor de hand dat de directie als bezielende kracht van het hele 
schoolgebeuren hierin inderdaad een vooraanstaande rol speelt, zoals 
reeds is gesignaleerd door het inrichtingshoofd van school G. 
Het directiebeleid en het manifest, pedagogisch project hebben dan 
misschien wel bijgedragen tot het kwaliteitsimago van school K, toch is 
het zeker niet de enige reden van haar succes. Het gemengd worden 
van de school enerzijds en de mogelijke aansluiting op het plaatselijk 
handels- en taleninstituut dat deel uitmaakt van hetzelfde complex 
waartoe K behoort anderzijds, hebben de sterke toename van het 
leerlingenaantal ongetwijfeld ook bevorderd. Ook de uitbreiding van 
het studieaanbod, door o.m. de programmatie van de optie econo-
mische, heeft allicht een gunstig effect op de schoolbevolking gehad. 
Het is evenwel onmogelijk uit te maken wat de precieze invloed is 
geweest van elk van de bovengenoemde factoren afzonderlijk, temeer 
daar zowel de directeurswissel, de programmatie van de optie econo-
mische als de overgang naar een gemengde school op hetzelfde tijdstip 
zijn doorgevoerd. Het staat alleen vast dat sedert deze veranderingen 
het leerlingenaantal van school K op een spectaculaire wijze is toegeno-
men. 

4. Besluit 

Samenvattend kan worden gesteld dat kleine scholen een groter risico 
lopen op een dalend leerlingenaantal dan de grote inrichtingen. Door 
de kleinere omvang van hun urenpakket, beschikken zij over minder 
flexibiliteit. Bijgevolg is de kans groter dat zij, in geval van bespa- 
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dit heeft dan opnieuw zijn gevolgen voor het onderwijsaanbod, enz. 
Bovendien heeft de directrice van school B vastgesteld dat in het 
schooljaar 1986-87 verschillende leerlingen van de plaatselijke basis-
school niet naar de middenschool zijn gekomen. Uit gesprekken met de 
ouders van deze leerlingen is gebleken dat er opnieuw meer vraag is 
naar sterke afdelingen, zoals Latijn, die school B niet heeft. Anderen 
hebben dan weer het type I vaarwel gezegd en geopteerd voor een 
type 11-school. Tenslotte is de school ook getroffen door de bespa-
ringen op het leerlingenvervoer. De meeste van haar leerlingen zijn 
immers afkomstig van andere gemeenten. Aangezien de abonnements-
gelden van het busvervoer sedert 1986-87 zijn gelijkgeschakeld met de 
tarieven bij de buurtspoorwegen, komt het voor de ouders van veel 
leerlingen goedkoper uit hun kinderen naar meer nabij gelegen scholen 
te sturen. 
De daling van de schoolbevolking wordt dus veroorzaakt door een 
amalgaam van factoren, waarbij het plattelandsaspect en het aanbieden 
van slechts twee graden een structureel karakter hebben. Indien aan 
deze structurele context niets wordt gewijzigd, ziet de toekomst van 
school B er bijzonder somber uit. 

3. Succesvolle scholen 

Bij de zwakkere scholen is het niet zo moeilijk een aantal - vooral 
externe - factoren aan te duiden, die het leerlingenverlies grotendeels 
kunnen verklaren. Voor de scholen met een sterk toenemend leer-
lingenaantal is dit veel minder het geval. De opgesomde variabelen 
moeten hier dan ook veel meer als mogelijke redenen geïnterpreteerd 
worden. 
De scholen F, G en H vormen samen een complex en hebben daarmee al 
onmiddellijk een eerste troef in handen. Zij kunnen samen immers een 
grote waaier van studierichtingen aanbieden, waarin de meeste leer-
lingen wel ergens hun gading vinden. In de middenschool F kan 
geopteerd warden voor zowel ASO-, TSO- als BSO-onderwijs, dat dan 
in de bovenbouwschoten G en H verdergezet wordt. Leerlingen kun-
nen er dus hun middelbare studies volledig afwerken, hetgeen sommige 
ouders allicht sterk aanspreekt. Het complex is bovendien de enige 
grote onderwijsinrichting uit de regio zodat er op dit vlak weinig 
concurrentie is. 
De directeur van school F meent dat het succes van de school vooral 
te wijten is aan het peil van het verstrekte onderwijs en aan de aard 
van de leerlingenbegeleiding, die volgens de directeur sterk geïnspi-
reerd is door het pedagogisch project van de inrichtende congregatie. 
Ook het directiebeleid zelf speelt hierin volgens het inrichtingshoofd 
van school G een bepalende rol : 

(...) als ik naar omliggende scholen kijk, dan zie ik dat bepaalde 
scholen, omwille van de directiefunctie die er ingenomen wordt, 
stijgen of dalen in aantal. Omdat een directeur ondanks alles toch 
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ringen of bij een afname van hun schoolbevolking, eerder verplicht 
zullen zijn hun studieaanbod af te bouwen dan de grotere instellingen. 
Overigens kunnen scholen die een deel van hun studieaanbod moeten 
afbouwen, aan aantrekkingskracht verliezen, wat een verder leer-
lingenverlies met zich mee kan brengen. Omgekeerd geldt evenzeer 
dat een uitbreiding van het aanbod een gunstig effect kan hebben op 
het leerlingenaantal. Het is dus geenszins verwonderlijk dat in het 
hoofdstuk over de aanwending van het urenpakket is gebleken dat alle 
scholen het behoud van hun studierichtingen prioritair stellen. 
Ook geïsoleerde scholen, en vooral degene die de volledige zesjarige 
cyclus niet aanbieden, zijn waarschijnlijk kwetsbaarder. Ten eerste 
verkiezen veel ouders allicht een school waar hun kinderen hun mid-
delbare studies volledig kunnen afwerken. Ten tweede kunnen scholen 
van een andere onderwijsvorm of een ander onderwijsniveau een bijko-
mende aantrekkingskracht vormen. Meerdere inrichtingen van een-
zelfde complex kunnen zo een gunstig effect op elkaars leerlingenaantal 
hebben. Tenslotte is duidelijk gebleken dat ook de tweegradige platte-
landsmiddenscholen door hun isolement benadeeld zijn. Hun tweegradi-
ge structuur is niet aangepast aan de verlenging van de leerplicht, 
terwijl deze leemte niet onmiddellijk kan worden opgevuld door een 
plaatselijke bovenbouwschool. Bovendien worden zij in het bijzonder 
getroffen door de besparingen van 1987 op het busvervoer omdat het 
door deze besparingen voor veel ouders goedkoper uitkomt hun kin-
deren naar meer nabij gelegen scholen te sturen. In feite liggen dus 
twee wetswijzigingen (de verlenging van de leerplicht en de bespa-
ringen op het busvervoer) aan de basis van de verzwakte positie van 
de tweegradige middenscholen. 
De scholen zijn ook afhankelijk van wat er in hun onmiddellijke omge-
ving gebeurt. Het opslitsen van instellingen, het inlassen van een 
leerlingenstop, de overgang tot coëducatie, e.d. kunnen een grote 
impact hebben op scholen uit de onmiddellijke omgeving. Scholen 
maken deel uit van een regionale onderwijsgemeenschap en zijn bijge-
volg ook onderhevig aan wijzigingen die zich in hun regio kunnen 
voordoen. M.b.t. de overgang tot coëducatie moet worden opgemerkt 
dat het gemengd worden van een school niet altijd een positieve in-
vloed zal hebben op het leerlingenbestand, zoals dit in de betreffende 
school uit het onderzoek het geval is. 
Uit onze beperkte studie is tevens gebreken dat ook het imago dat een 
school heeft waarschijnlijk van een zeker belang is voor haar leer-
lingenaantal. In dit verband is benadrukt dat alle sterk groeiende 
scholen uit het onderzoek (afgezien van het bijzondere geval E) een 
uitgesproken opvoedingsproject hebben. Misschien spreekt een derge-
lijk beleid de ouders meer aan ? Of is de inhoud van het project zelf 
bepalend voor het schoolimago ? Het onderzoek is evenwel niet gecon-
cipieerd om op deze vragen een antwoord te kunnen geven. 
Wanneer de karakteristieken van de scholen uit het onderzoek met een 
extreme wijziging in hun leerlingenaantal in acht worden genomen, valt 
het op dat de twee inrichtingen met een sterke daling rijksmiddenscho-
len zijn, terwijl de vier inrichtingen met een sterke stijging tot het 
katholieke net behoren. Deze vaststelling doet op zijn minst het 
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vermoeden rijzen dat het onderwijsnet een determinant van de evolutie 
in de schoolbevolking kan zijn. Er dient overigens onderstreept dat 
bij de analyse van de scholengemeenschappen van de vier rijksscholen 
in het kader van hoofdstuk vier, is vastgesteld dat in de periode 
1980-87 zeven van de acht middenscholen uit deze scholengemeenschap-
pen hun studieaanbod hebben afgebouwd. Hieruit kan worden afgeleid 
dat het leerlingenaantal van deze scholen de laatste jaren is gedaald. 
Deze vaststelling lijkt de bovengenoemde hypothese te bevestigen. 
Indien het bovendien geen toeval zou zijn dat uitgerekend de midden-
scholen een ernstige daling van hun leerlingenaantal kennen, dan ziet 
de toekomst voor het rijksnet er nog minder rooskleurig uit. Ook de 
rijksbovenbouwscholen, die hun leerlingen immers voor het grootste 
deel recruteren uit de middenscholen, zouden aldus in de komende 
jaren getroffen worden door een zeker leerlingenverlies. 
Tot slot van deze paragraaf omtrent de mogelijke determinanten van de 
evolutie in de schoolbevolking dient gewezen op de denataliteit die een 
nefaste invloed uitoefent op het leerlingenbestand van een aantal 
scholen. Aangezien dit bestand evenwel in slechts drie scholen uit het 
onderzoek op een uitgesproken wijze afneemt, is het duidelijk dat de 
denataliteit slechts één van de vele factoren is die het leerlingenaantal 
in een zekere mate be-invloeden. 

§ 4. DE RELATIE TUSSEN RECRUTERINGSACTIVITEITEN EN LEER-
LiNGENAANTAL 

Men zou er in principe kunnen van uitgaan dat tussen de recrute-
ringsactiviteiten van een school en haar leerlingenaantal een oorzakelijk 
verband staat. Een school zet immers een campagne op om leerlingen 
te werven, om haar leerlingenbestand uit te breiden. Toch wordt deze 
relatie geenszins bevestigd door de onderzoeksgegevens. Wanneer we 
de schema's 28, 30 en tabel 18 met elkaar vergelijken dan blijkt dat de 
scholen A en B de laatste vijf jaar sterk zijn achteruitgegaan, ofschoon 
zij een intensieve recruteringscampagne voeren. Ook C, D en J 
hebben ondanks hun uitgebreide en dure wervingsactiviteiten leer-
lingenverlies geleden. School L, die nauwelijks campagne heeft ge-
voerd, blijft dan weer status quo, terwijl de evolutie van het leer-
lingenaantal van de scholen J en K, die beide veel investeren in hun 
recrutering, grote verschillen vertoont, enz. Kortom, de aard en de 
intensiteit van de recruteringsactiviteiten zijn zeker geen overheer-
sende determinant voor de evolutie van de schoolbevolking. Het ligt 
inderdaad voor de hand dat, indien de factoren die aan de basis liggen 
van een leerlingenevolutie niet worden weggenomen, de betreffende 
school zal blijven stijgen of dalen, ongeacht welke recruteringsacti-
viteiten zij ook ontwikkelt. Hieruit mag evenwel niet worden afgeleid 
dat wervingscampagnes geen enkele invloed kunnen hebben op het 
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leerlingenaantal. Echter, zoals bij elke vorm van publiciteit is het ook 
hier onmogelijk na te gaan hoever deze invloed precies reikt, hetgeen 
de meeste in richtingshoofden trouwens beamen. Aldus stelt een direc-
teur bijvoorbeeld : 

Wei, ik denk dat dat gewoon niet meetbaar is. Wil men dat allemaal 
zuiver wetenschappelijk gaan bepalen dan begint men aan een zeer 
zware opgave. 

§ 5. DE BESLUITVORMING OVER DE RECRUTERING 

Onderstaand schema biedt een overzicht van de wijze waarop het 
besluitvormingsproces inzake recrutering verloopt in de twaalf scholen 
uit het onderzoek. 
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Alhoewel de meeste in richtingshoofden er wel van overtuigd zijn dat 
bepaalde van hun activiteiten een zeker effect hebben, staan zij dik-
wijls sceptisch tegenover het nut van publiciteit, zoals o.m. blijkt uit 
volgend interviewfragment: 

(. .) Mijn gevoelen is enerzijds dat de geschreven publiciteit of ze 
nu collectief is in centrale, publicitaire bladen, of meer individueel 
per brief dus in de beste bussen terecht komt die we kunnen 
vinden, ik dacht dat dat in principe alleen waarde heeft als tegen-
woordigheidseffect, tegenwoordigheidspolitiek. Aan de bevolking 
tonen dat die en die school er ook is, maar of dat nu werkelijk een 
groot wervingseffect heeft, dat durf ik betwijfelen ( . . ) Want als 
al le andere scholen iets dergelijks in de bus laten belanden, dan 
moet uw school daar ook tussen zitten, want anders wordt ze ge-
woon vergeten bij het gebeurlijk overwegen door de mensen welke 
school ze zullen kiezen ( 	) 

Tot nu toe is alleen ingegaan op de vraag naar de impact van wer-
vingsactiviteiten op het leerlingenaantal. Men kan echter ook de 
redenering omkeren en zich afvragen of de evolutie van het leerlingen-
aantal de aard en de intensiteit van de recrutering op een significante 
wijze beïnvloedt. Uit de onderzoeksgegevens kan een dergelijk ver-
band in een zekere mate worden vastgesteld. Alle scholen die hebben 
af te rekenen met een dalend leerlingenbestand blijken namelijk een 
intensieve recruteringscampagne te voeren. De scholen F, G en H 
daarentegen, die meer dan voldoende leerlingen tellen, zetten enkel in 
schoolgemeenschappelijk verband recruteringsactiviteiten op en dan nog 
alleen om de regionale samenhorigheidsgedachte niet te storen. Blijft 
natuurlijk de vraag waarom de scholen E en K, die een stijging hebben 
gekend van meer dan 25 procent, intensief recruteren . 	De bevol- 

kingsevolutie kan hiervoor alleszins geen verklaring bieden. Naast het 
leerlingenaantal zijn er dus blijkbaar nog andere factoren die een 
recruteringscampagne beïnvloeden. Toch moet worden benadrukt dat 
een afnemend leerlingenbestand de wervingsacties van een school 
stimuleert. 

Schema 31 : Beslissende instanties over het recruteringsbeleid 

B: beslist (mee) . 
A: geeft advies. 
▪ niet van toepassing. 
Waar niets is ingevuld speelt het betreffend orgaan geen enkele rol. 
*: de leraarsraad en de ondernemingsraad vallen samen. 
**: buiten het schoolgemeenschappelijk verband. 

Het is duidelijk dat ook in het recruteringsbeleid de inrichtingshoofden 
van de twaalf scholen een centrale rol spelen. Zij raadplegen hierom-
trent meestal hun leerkrachten, hetzij via de algemene personeelsver-
gadering, hetzij via het orgaan waar het personeel in vertegenwoordigd 
is (leraarsraad of pedagogisch college) , hetzij door het aanspreken van 
individuele leerkrachten. In de katholieke scholen worden ook de 
graadcoördinatoren meestal betrokken. Het valt evenwel op dat alleen 
in school J leden van het lerarenkorps zelf beslissingen nemen. 
De inrichtende machten van de katholieke scholen nemen enkel in F en 

deel aan het besluitvormingsproces. In school F gaat het vooral om 
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- Patroon I : men is tevreden met het leer!ingenaantaï dat men heeft. 
Er worden geen noemenswaardige activiteiten ontwik-
keld. Alleen indien het aantal sterk zou beginnen 
dalen, zouden uitgebreide activiteiten overwogen worden 
( school L).  

- Patroon H : het aantal leerlingen wordt beperkt. De schooigebonden 
recruteringscampagne is hee! summier. 	Al leen in sa- 
menwerking met de scholengemeenschap worden een 
aantal activiteiten opgezet om de solidariteit niet te 
verstoren (scholen F, G en H). 

- Patroon IV: de recruteringscampagne is bewust gericht op de kwali-
tatieve verbetering van de schoolbevolking. Er wordt 
vooral gepoogd de meer begaafde leerlingen aan te 
trekken (school A) . 

- Patroon V: er wordt bij de recrutering aandacht besteed aan de 
mentaal en sociaal zwakkere leerlingen. Bij een in-
schrijvingsstop worden deze leerlingen niet geweigerd 
(scholen F, G en H) . 

2. Besluitvorming  

We zagen reeds dat de besluitvorming inzake recrutering in de twaalf 
scholen sterk verschillend verloopt. Mits enige vereenvoudiging 
kunnen we toch een aantal grote lijnen trekken doorheen deze diversi-
teit, zodat de scholen enigszins kunnen gegroepeerd warden. 
- Patroon I : 	de directie beslist na overleg met een kleine groep 

medewerkers (scholen C, G en H) . 
- Patroon II: de directie beslist na overleg met het leraren korps of 

een leraarsvertegenwoordiging (scholen A, B, D, E, I, 
K , en L) 

- Patroon I H : de directie beslist samen met de inrichtende macht en 
overlegt met een leraarsvertegenwoordiging (school F) 

Patroon IV: de directie beslist samen met een kleine groep medewer-
kers na overleg met een leraarsvertegenwoordiging 
(school J) . 

Ook al wint de directrice van school 1 het advies in van haar inrich-
tende macht, uiteindelijk beslist zij toch vrij autonoom. Vandaar dat 
school I bij patroon 11 wordt gerangschikt en niet bij patroon III. 
Afgezien van de intrascolai re besluitvorming kunnen de scholen ook 
gegroepeerd warden naargelang zij uitsluitend op eigen initiatief dan 
wel in samenwerking met de scholengemeenschap activiteiten opzetten. 
- Patroon I : 	de school voert alleen in het kader van de scholenge- 

meenschap campagne (scholen F, G en H ) . 
- Patroon H : de school voert zowel op eigen initiatief als in het kader 

van de scholengemeenschap campagne (scholen A, B, C 
en E) . 
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het bepalen van de leerlingenstop die vanuit de inrichtende macht 
wordt opgelegd. 
In sommige scholen spelen de directies van andere scholen die in 
hetzelfde complex gevestigd zijn ook een rol. 	Dit is niet zo verwon- 
derlijk aangezien deze inrichtingen dikwijls gezamenlijk publiciteit 
voeren. Hetzelfde gaat op voor de scholen die in het kader van de 
scholengemeenschap reclame maken. In de rijksscholen worden deze 
beslissingen meestal in de bestuursraad genomen. In de katholieke 
scholen is dit het col lege van inrichtingshoofden. 
Tenslotte dient opgemerkt dat organen zoals de vriendenkring (in het 
R . 0. ) of het oudercomité, die dikwijls op de een of andere wijze 
deelnemen aan de recruteringsactiviteiten, slechts zelden betrokken 
worden in het besluitvormingsproces. Voor zover de ondernemingsraad 
(in 	het K .0 . ) niet tevens de functie van leraars raad vervult, blijft 
deze raad ook in het recruteringsbeleid afwezig. Hetzelfde gaat eve-
neens op voor de syndicale afvaardiging. 
In het algemeen kan dus besloten worden dat zowel op het vlak van de 
school, als op het vlak van het scholencomplex of de scholengemeen-
schap, de directeur een bepalende rol speelt in de besluitvorming. Hij 
pleegt wei meestal overleg met het eigen personeel, in het katholiek 
onderwijs vooral met de graadco6rdinatoren . 

§ 6. PATRONEN EN BEÏNVLOEDENDE FACTOREN VAN HET RECRUTE-
RINGSBELEID 

 

   

1 . Beleidsinhoud 

  

   

Uit de bespreking van de recruteringsactiviteiten is gebleken dat niet 
elke school dezelfde objectieven nastreeft. Het recruteringsbeleid in 
een school kan zowel van kwantitatieve als van kwalitatieve aard zijn. 
Bovendien willen niet alle scholen hun leer! ingenaanta I blijven uit-
breiden. Sommige wensen hun aantal te behouden. Er zijn er zelfs 
die hun aantal vrijwillig beperken om redenen van sociale, pedago-
g ische , infrastructurele of regionale aard. 
Wat het gevoerde recruteringsbeleid betreft, kunnen uiteindelijk vijf 
patronen onderscheiden worden. De patronen 1, II en III duiden 
vooral op de kwantitatieve objectieven in het beleid, de patronen IV en 
V eerder op de kwalitatieve. 
- Patroon I : 	al le activiteiten staan vol ledig in functie van het aan- 

trekken van zoveel mogelijk leerlingen. 
Het gaat hierbij telkens om een zeer intense en gediver-
sifieerde campagne (scholen A, B, C, D, E , I , J en 
K ) . 
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- Patroon I H : de school voert een sterk individuele campagne (scholen 
D, 1, J, l< en L) . 

De mate waarin de scholengemeenschap in het algemeen functioneert, is 
bepalend voor de samenwerking inzake recrutering. Slecht functione-
rende scholengemeenschappen zullen ook m.b.t. wervingsacties niet 
snel geneigd zijn om samen te werken, en omgekeerd. 

3. Beïnvloedende factoren 

In de loop van dit hoofdstuk is reeds een en ander gezegd omtrent de 
mogelijke factoren die het recruteringsbeleid kunnen beïnvloeden. Er 
werd aangestipt dat de evolutie van een schoolbevolking in een zekere 
mate het beleid kan beïnvloeden. Scholen met een sterk dalend leer-
lingenaantal zullen namelijk veel meer aandacht besteden aan hun 
recruteringsactiviteiten. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat ook 
andere scholen soms een intense recruteringscampagne voeren. Hier-
voor kan de evolutie van de schoolbevolking geen verklaring bieden. 
De kosten en de aard van de recrutering zullen voor een gedeelte 
afhangen van de financiële middelen die een school ter beschikking 
heeft. Kleine scholen kunnen onmogelijk even groots opgezette cam-
pagnes voeren als sommige grote scholen. Toch kunnen ook de mid-
delen de verschillen in recrutering tussen de scholen niet alleen ver-
klaren. Grote inrichtingen, zoals F, G, H of L, voeren bijvoorbeeld 
een uiterst beperkte campagne. Van de eerste drie inrichtingen kan 
wel worden gezegd dat zij bewust kiezen voor een beperking van hun 
leerlingenaantal. De beleidsopties van de inrichtende macht en de 
directies spelen hier overduidelijk een rol. Ook van school L kan men 
stellen dat de directeur zijn leerlingenaantal niet wenst te vergroten en 
uitgebreide recruteringsactiviteiten overbodig acht. Het is duidelijk 
dat de schoolleiding voor een deel zelf bepaalt in hoeverre en op welke 
wijze de school recruteert. Ook de kwalitatieve recruteringsvormen 
zijn grotendeels bepaald door de specifieke beleidsopties van de direc-
teur en/of de inrichtende macht. 
Tenslotte nog een paar bedenkingen over de variabelen onderwijsvorm 
en onderwijsnet. Uit het onderzoek kan niet worden afgeleid dat de 
onderwijsvorm een rol speelt in de aard van het recruteringsbeleid. 
Toch mag hieruit niet worden afgeleid dat de onderwijsvorm altijd een 
te verwaarlozen factor is. Gezien het beperkt aantal scholen in de 
studie kunnen hieromtrent geen definitieve uitspraken• worden gedaan. 
Betreffende het onderwijsnet dient opgemerkt dat de vier rijksscholen 
uit het onderzoek alle een uitgebreide recruteringscampagne voeren .  
Het is typerend dat de vier scholen meer dan vijf procent van hun 
leerlingen hebben verloren in de afgelopen vijf jaar. Allicht speelt de 
evolutie van het leerlingenaantal dus ook hier een belangrijke rol. 

Noten bij hoofdstuk 8 "Recrutering van leerlingen"  

(1) De cijfers van tabel 18 van de totale publiciteitskost zijn de 
cijfers die de directeurs in de loop van de interviews hebben 
opgegeven als gemiddelde jaarlijkse kost. Deze cijfers zijn mees-
tal sterk vergelijkbaar met de gegevens die de scholen in de 
boekhoudkundige schema's hebben ingevuld voor hot jaar 1985. 
Alleen de cijfers van de scholen C (11.500 Bfr. voor de gehele 
SABMO) en K (163.300 Bfr.) wijken sterk af van de gegevens 
van de directeurs. Van school C mag worden aangenomen dat de 
vriendenkring, van wie de verrichtingen in de schema's niet zijn 
meegerekend, het grootste deel van de publiciteitskosten voor zijn 
rekening neemt. Voor de discrepantie in de cijfers van school K 
is geen onmiddellijke verklaring voor handen. 
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HOOFDSTUK 9 
MODELLEN VAN SCHOOLBELEID 

Uit vorige hoofdstukken blijkt dat lokaal onderwijsbeleid mogelijk is. 
Meteen werd echter ook duidelijk dat er heel wat grenzen aan dit 
beleid gesteld worden. De analyse legde daarenboven een zeer geva-
rieerd beeld van schoolbeleid bloot, dikwijls verschillend van school tot 
school. En daarenboven ook verschillend af naargelang het beleidsdo-
mein. De voorgaande hoofdstukken behandelden telkens het beleid van 
de scholen in één van deze domeinen. Achtereenvolgens kwamen aan 
bod: de aanwending van het urenpakket, de aanwerving, benoeming en 
afdanking van het personeel, de rationalisatie en programmatie, de 
klasseraadactiviteiten, de evaluatie en oriëntatie van de leerling, de 
financiën en de recrutering van leerlingen. Deze opsomming is niet 
exhaustief. Andere deelaspecten van het schoolbeleid zouden kunnen 
zijn: parascolaire activiteiten, externe relaties of het bewaken en het 
verbeteren van het studiepeil. De gegevens die wij over de laatste 
punten hebben verzameld, waren evenwel te beperkt om het beleid van 
de scholen dienaangaande behoorlijk te analyseren. 
Bij de analyse van de beleidsdomeinen in voorgaande hoofdstukken is 
telkens aandacht besteed aan de beleidsinhoud, de beleidsorganisatie 
en aan de wijze waarop de besluitvorming hieromtrent tot stand komt. 
Tegelijkertijd werd een beeld opgehangen van de beleidsconcretisering 
en aspecten van de beleidsuitvoering. In dit hoofdstuk keren wij 
terug naar het algemeen schoolbeleid. In een eerste paragraaf worden 
een aantal concepten ontwikkeld op basis waarvan de uiteenlopende 
beleidsinhouden van de behandelde thema's kunnen worden getypeerd. 
Deze concepten vormen samen een kader waarin het gehele schoolbeleid 
kan worden gesitueerd. Een tweede paragraaf biedt een overzicht van 
de verschillende aspecten van het besluitvormingsproces in de scholen. 
Dit overzicht is grotendeels opgebouwd aan de hand van de besluitvor-
mingspatronen die in de voorgaande hoofdstukken zijn ontwikkeld. De 
bevindingen inzake de inhoud en vorm van het beleid vormen uiteinde-
lijk de aanzet tot de uitwerking van een aantal algemene beleidsmo-
dellen. 
Bij de bespreking van de verschillende beleidsdomeinen is telkens 
gebleken dat de schoolorganisatie de kern vormt van het lokaal onder-
wijsbeleid. Voor bepaalde specifieke beleidsdomeinen zijn wel aparte 
structuren gecreëerd, zoals de SABMO's in het rijksonderwijs (finan-
cieel-materieel beheer) en de zonale reaffectatiecommissies in het 
katholiek onderwijs. De scholengemeenschappen, die in principe over 
een ruimere bevoegdheid beschikken, zijn alleen in het hoofdstuk over 
de rationalisatie en programmatie en in het hoofdstuk over de leerlin-
genrecrutering ter sprake gekomen. Bovendien is de werking van de 
scholengemeenschappen ook in deze aangelegenheden grotendeels afhan-
kelijk van de bereidheid tot samenwerking van elke school afzonderlijk. 
Het is duidelijk dat de schoolleiding het centrum vormt van het lokaal 
onderwijsbeleid. 
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Nog een laatste opmerking moet hier gemaakt worden vooraleer met de 
modelconstructie van schoolbeleid kan worden begonnen. Voorgaande 
hoofdstukken hebben voor elk beleidsdomein een aantal hypothesen 
gegenereerd over mogelijke verklaringen van dit schoolbeleid. In dit 
hoofdstuk zal met behulp van de inzichten van vorige hoofdstukken 
gepoogd worden het schoolbeleid voor elke school te typeren. Op die 
wijze komen we tot enkele categorieën van schoolbeleid en de eigen-
schappen van deze categorieën. Zij vormen de basis voor verantwoor-
de hypothesen ter verklaring van het schoolbeleid. De sterke betrok-
kenheid van een school op één van de schoolbeleidskenmerken (b.v. 
machinale bureaucratie, behoud van de organisatie, behoud van de 
traditie en gerichtheid op de leerlingen) samen met de omgevingsfac-
toren vormen een verantwoorde verklaring van het schoolbeleid. Scho-
len blijken op dit vlak sterk te verschillen (vgl. van Marwijk Kooy-von 
Baumhauer, 1984). 

§ 1. TYPERING VAN DE VARIATIES IN SCHOOLBELEIDSINHOUD 

De voorgaande hoofdstukken werden telkens besloten met de beschrij-
ving van een aantal beleidspatronen. Deze patronen groeperen de 
uiteenlopende maatregelen die de scholen in het kader van een bepaald 
beleidsdomein hebben genomen. In deze paragraaf zullen aan de hand 
van die patronen enkele kenmerken worden aangewezen die de algemene 
beleidsinhoud van een school typeren. 	De twaalf scholen zullen in 

deze algemene beleidstypes gesitueerd worden. 

1. Kader van het schoolbeleid  

Vooraleer de beschrijving aan te vatten van de elementen die leiden tot 
de diverse beleidstypes, is het noodzakelijk nogmaals terug te komen 
op de betekenis van de onderscheiden beleidsdomeinen binnen de 
algemene context van het schoolbeleid. 
De verschillende deeldomeinen kunnen in feite beschouwd worden als 
de beleidsmiddelen waarover de scholen beschikken om hun onderwijs-
praktijk bij te sturen. De aanwending van deze middelen kan even-
tueel gebeuren vanuit een algemene, overkoepelende doelstelling. Dit 
laat toe drie niveaus te onderscheiden: 
- het oriëntatieniveau: op dit niveau situeert zich de ontwikkeling van 

de algemene doelstellingen die het gehele schoolbeleid sturen; 
- het instrumenteel niveau (beleidsconcretisering): het betreft hier 

het gebruik van de beleidsmiddelen, het beleid dat op de verschil-
lende deeldomeinen wordt gevoerd: urenpakket, personeel, rationa-
lisatie en programmatie, financiën, evaluatie, ... Oriëntatie- en 
instrumenteel niveau sluiten nauw bij elkaar aan wanneer de algeme- 
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ne doelstellingen van de school worden geoperationaliseerd in spe-
cifieke doelen, die het gebruik van de beleidsmiddelen gericht 
sturen. 

- het niveau van de onderwijspraktijk (beleidsuitvoering): de doelen 
en middelen van het schoolbeleid zijn uiteindelijk gericht op het 
functioneren van de school. Zij zouden de dagelijkse onderwijs-
praktijk moeten sturen. Deze concrete onderwijspraktijk heeft 
verschillende aspecten, o.a. de klaspraktijk, de klasseraadacti-
viteiten, de beoordeling van de leerlingen, het verloop van de 
naschoolse activiteiten, de omgang tussen de directie, leerkrachten 
en leerlingen, en andere. 

Het eigenlijke schoolbeleid kan dus worden opgesplitst in een oriënta-
tieniveau en een instrumenteel niveau. Dit beleid is uiteindelijk ge-
richt op het niveau van de onderwijspraktijk. Er kan slechts van een 
waarachtig beleid sprake zijn, indien de gekozen oriëntatie op het 
instrumentele niveau wordt geconcretiseerd. Daarom situeert ons 
onderzoek zich bijna uitsluitend op dit niveau. Scholen die enkel 
plannen maken (oriëntatieniveau) en er niet in slagen deze plannen in 
een strategie om te zetten, waarin wordt bepaald welke middelen en op 
welke wijze deze middelen moeten worden aangewend, voeren geen 
beleid. Zij kunnen hun plannen niet uitvoeren omdat zij op het in-
strumentele niveau in gebreke blijven. Het spreekt voor zich dat 
scholen die zich beperken tot het verstrekken van onderwijs (niveau 
van de onderwijspraktijk) zonder bepaalde doelstellingen te formuleren 
en hun middelen aanwenden naargelang de situatie zich voordoet, 
zonder enige planning, evenmin een gericht schoolbeleid voeren. Let 
wel, het is perfect mogelijk dat een schoolleiding geen specifiek beleid 
uitstippelt en zich ertoe beperkt de organisatie draaiende te houden en 
beslissingen ad hoc te nemen. Scholen waar geen specifiek beleid 
wordt gevoerd, zijn niet noodzakelijk gedoemd om te verdwijnen. De 
personeelsomkadering, de werking en de uitrusting van de scholen 
worden immers naar rato van hun leerlingenaantal door de overheid 
gefinancierd. Zolang de evolutie van hun leerlingenaantal geen dra-
matische inzinking kent, is het voortbestaan van de scholen in principe 
verzekerd. Het uitwerken van een schoolbeleid daarentegen houdt 
steeds een risico in. Het vergt grote inspanningen, het kan conflicten 
tussen de betrokkenen veroorzaken, terwijl het niet altijd de gewenste 
resultaten oplevert. Het voeren van een specifiek beleid valt m.a.w. 
niet automatisch samen met een grotere effectiviteit van het beleid. 
Over de effecten van de diverse vormen van schoolbeleid spreekt deze 
studie zich niet uit. Zij beperkt zich tot de beschrijving van de 
kenmerken en de mogelijke varianten van de beleidsvorming in de 
scholen. 
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2. De beleidsruimte 

Het schoolbeleid wordt in een sterke mate bepaald door de formele 
ruimte waarover de schoolleiding beschikt. In Het reglementair kader 
van lokaal onderwijsbeleid (Devos e. a. , 1987) hebben wij reeds uit-
voerig beschreven in hoeverre en op welke domeinen de beleidsruimte 
van de scholen door de onderwijsreglementering is beperkt. Hierin is 
ook duidelijk aan bod gekomen dat de lokale beleidsruimte verschilt 
naargelang het net waartoe de scholen behoren. De verschillen tussen 
het rijksnet en het katholieke net zijn het grootst op het personeels-
vlak en het financieel-materiële 'lak. Ook in deze studie is duidelijk 
gebleken dat de autonomie van de rijksscholen in deze aangelegenheden 
beduidend kleiner is. Op de andere beleidsdomeinen zijn de verschil-
len tussen de beide netten veel minder groot. Er dient dan ook 
benadrukt dat de rijksscholen, ondanks hun kleinere beleidsruimte, 
toch nog over voldoende mogelijkheden beschikken om een eigen be-
leidsprofiel uit te werken; dit zal verder duidelijk blijken. 

3. Kenmerken van het schoolbeleid  

Het beleid van de scholen heeft op uiteenlopende domeinen betrekking. 
Om een zicht te krijgen op het gehele schoolbeleid, is het nodig het 
concrete beleid op de verschillende domeinen in meer algemene concep-
ten om te zetten. Deze concepten moeten zodanig zijn opgevat, dat zij 
op de beleidsopties van de meest uiteenlopende onderwerpen kunnen 
toegepast worden. Alleen dan kan het beleid van een school in het 
algemeen beoordeeld worden. In deze paragraaf worden een aantal van 
deze concepten of kenmerken ontwikkeld. Aangezien wordt uitgegaan 
van het beleid op de verschillende domeinen (m.a.w. de aanwending 
van de beleidsmiddelen), hebben de eerste kenmerken betrekking op 
het instrumenteel beleidsniveau. Deze vormen op hun beurt de basis 
voor de variabelen die het oriëntatieniveau moeten typeren. Een deel 
van de hier gebruikte begrippen sluit aan bij de typering die van der 
Krogt (1985: 15-17) van de beleidsinhoud geeft. 

a. Bewust en doelgericht handelen  

Er is slechts van schoolbeleid op een bepaald domein sprake als er 
meer wordt gedaan dan reglementair vereist is. Bij de aanwending van 
de middelen (op het instrumenteel niveau) moet een specifiek doel 
worden nagestreefd. Naarmate dit doel meer afwijkt van dat van 
andere, vergelijkbare scholen, is er sprake van een eigen beleid (b.v. 
scholen die om bepaalde redenen geen recruteringscampagne voeren, 
zijn meer bijzonder dan scholen die dat wel doen). 
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In elke school moeten beslissingen worden genomen betreffende de 
verschillende beleidsdomeinen, die in de voorgaande hoofdstukken zijn 
aan bod gekomen. De essentie van deze beslissingen hebben wij op 
het eind van elk hoofdstuk in patronen weergegeven. Deze.  patronen 
zijn niet steeds de emanatie van een weloverwogen beleid terzake. Ook 
scholen die in geen enkel opzicht een beleid voeren, moeten beslis-
singen nemen inzake de aanwending van het urenpakket, de aanstelling 
van het personeel, het oprichten of afschaffen van studierichtingen, 
het beheer van de financiën, enz. Alleen wanneer de getroffen maat-
regelen kaderen binnen een bewust en weloverwogen doel van de 
schoolleiding, kan van een "eigen" beleid sprake zijn. Vandaar dat 
een belangrijk kenmerk kan worden omschreven als "bewust en doelge-
richt handelen". 

b. Partieel of globaal beleid  

Naarmate op meerdere domeinen een beleid zichtbaar is, kan er van 
een globaal schoolbeleid worden gesproken. Een school waarvan 
slechts uit één of twee domeinen blijkt dat de getroffen beslissingen 
kaderen binnen een weloverwogen doel, voert een partieel beleid. 	Bij 
deze laatste beleidsvorm kunnen ook de scholen worden ingedeeld die 
alleen in de domeinen die met de organisatie van de school verband 
houden, een beleid ontwikkelen. Deze scholen beperken zich dan tot 
een organisatiebeleid dat vooral betrekking heeft op het financieel-
materiële, het personeel, de input van leerlingen en het studieaanbod. 
Op het pedagogisch-didactische vlak nemen zij geen bijzondere opties. 

c. Gesegmenteerd of geïntegreerd beleid  

Het globale schoolbeleid kan voor de verschillende deeldomeinen los 
staan van elkaar. In dat geval wordt voor de meeste beleidsdomeinen 
een specifiek doel geformuleerd, dat rechtstreeks op het gebruik van 
de beleidsmiddelen aansluit, zonder dat dit doel een onmiddellijk aan-
knopingspunt vormt bij de doelstellingen van andere beleidsdomeinen. 
Dit noemen we gesegmenteerd beleid. De verschillende beleidsdoelen 
kunnen evenwel ook met elkaar in relatie staan en wijzen op een zekere 
gelijkgerichtheid. In dit geval vertoont het schoolbeleid een sterke 
integratie. 

d. Het algemene doel  

- Impliciet of expliciet  
De voorgaande kenmerken hadden steeds betrekking op het gebruik 
van de beleidsmiddelen (het instrumenteel niveau). Zij vertellen 
echter ook één en ander over de mate waarin een school bij de aanwen-
ding van deze middelen steeds van een algemeen doel uitgaat (oriénta-
tieniveau). 
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Indien het beleid op de verschillende domeinen geïntegreerd is, dan is 
het op een algemeen doel gericht. Dat algemene doel kan expliciet 
zijn, b.v. in de vorm van een opvoedingsproject. De gelijkgerichtheid 
van het beleid op de verschillende domeinen is in dit geval bewust, 
planmatig. Het algemeen doel kan echter ook impliciet zijn, b.v. 
vervat in de traditie van de school, voortspruitend uit het gewone 
doen en laten. 
- Levensbeschouwelijk geëngageerd of neutraal  
Eerder werd reeds gesignaleerd dat de autonomie van de rijksscholen 
bij de aanwending van de beleidsmiddelen (vooral op het financieel-ma-
terieel en het personeelsvlak) beduidend kleiner is dan die van de 
katholieke scholen. Op levensbeschouwelijk vlak zijn de rijksscholen 
verplicht, neutraal te zijn. Hierdoor zijn zij ook in de formulering van 
hun algemene doelstellingen, van waaruit zij een geïntegreerd school-
beleid kunnen voeren, meer beperkt dan de katholieke scholen. Zij 
kunnen zich op levensbeschouwelijk vlak zeker niet profileren tegen-
over elkaar. Ofschoon de katholieke scholen van hun kant gebonden 
zijn aan de specificiteit van het katholiek onderwijs, kunnen zij hun 
christelijk opvoedingsproject verder uitwerken en er eigen accenten 
aan toevoegen. Daardoor hebben de katholieke scholen meer mogelijk-
heden om de waarden en normen die hun opvoedingsproject schragen, 
een bijzondere inhoud te geven. Het ligt dan ook voor de hand dat de 
algemene doelstelling van waaruit het geïntegreerde schoolbeleid vorm 
krijgt, in de katholieke scholen eerder een levensbeschouwelijk geën-
gageerde visie op opvoeding en onderwijs zal inhouden dan in de 
rijksscholen. 

4. Toepassing op de scholen van het onderzoek 

Aan de hand van bovengenoemde kenmerken kan het beleid van de 
twaalf scholen uit het onderzoek duidelijk getypeerd worden. 

a. Partieel of globaal beleid 

Het beleid van de scholen A, F, G, H, I, J , K en L vertoont een 
grote globaliteit. 	In ten minste vijf domeinen van zowel organisato- 
rische als onderwijskundige aard, is een duidelijk beleid zichtbaar. 
Het beleid van de scholen B en E is daarentegen zeer partieel. In 
bijna geen enkei van de beleidsdomeinen is een specifieke doel-ratio- 
naliteit achter de beslissingen te ontwaren. 	Dit is alleen op het vlak 
van hun recruteringsbeleid en voor school E in haar programmatiebe-
leid min of meer het geval. De scholen C en D situeren zich tussen 
deze twee categorieën in. 	De (drie of vier) domeinen waarin zij een 
duidelijk beleid voeren, zijn bijna steeds op de school als organisatie 
gericht. 	in school C poogt de directeur de centrale dienst van het 
Ministerie in de aanstelling, beoordeling en afdanking van zijn perso-
neel zoveel mogelijk te beïnvloeden; de overschotten op de jaarreke- 

ningen zijn vrij aanzienlijk;• hij voert een zeer intensieve, professioneel 
opgezette recruteringscampagne; zijn programmatiebeleid is er vooral 
op gericht om, samen met de scholen die deel uitmaken van het scha-
lencomplex waartoe school C behoort, een zelfstandige scholengemeen-
schap in stand te houden. Met dit beleid heeft deze directeur dus 
vooral de intentie een zo groot mogelijke autonomie voor zijn school uit 
te bouwen. Zijn beleid is daarom sterk gericht op het beheer van de 
school als organisatie. Ook school D voert vooral in de organisa-
tie-gebonden domeinen een eigen beleid (de creatie van grote financiële 
overschotten, een intensieve recruteringscampagne, een intensief 
programmatiebeleid). Op pedagogisch-didactisch vlak is alleen de 
afschaffing van de begeleidende klasseraden een opvallende beleidsbe-
slissing. Het beleid in de scholen C en D is dus veeleer een organi-
satie- dan wel een onderwijskundig beleid. Dit betekent niet dat de 
directeurs van deze twee scholen, net zo min als de directeurs van de 
scholen B en E trouwens, het onderwijskundige, het pedagogisch-di-
dactische in hun school niet belangrijk zouden vinden. Zij nemen 
hierin evenwel geen bijzondere maatregelen, zodat van een specifieke 
beleidsvorming op dit vlak weinig sprake is. 

b. Gesegmenteerd of geïntegreerd beleid  

Van de scholen die een globaal beleid voeren, is dat van A, F, G, H,  
K en L sterk geïntegreerd . Het beleid van school J is wel alomvat-
tend, maar zwak geïntegreerd. De specifieke doelstellingen, die voor 
elk van de domeinen worden vooropgesteld, staan niet onmiddellijk in 
verband met elkaar. Zij convergeren niet in één algemene, overkoepe-
lende visie. Het beleid van school I tenslotte, is qua integratie am-
bigu. In bepaalde domeinen voert de school een uitgesproken traditio-
neel beleid, in andere domeinen is haar politiek dan weer meer ver-
nieuwingsgericht. De opties die de school heeft genomen op het vlak 
van de rationalisatie en programmetje en de evaluatie wijzen op een 
behoudsgezind, traditioneel beleid. Tussen 1980 en 1987, de periode 
waarin school 1 naar het VSO is overgegaan, heeft zij er steeds naar 
gestreefd haar studieaanbod te behouden. Zij heeft hierbij vooral 
geijverd voor het behoud van haar klassieke studierichtingen en van 
de optie Grieks in het bijzonder. Daarnaast vertoont haar evaluatie-
en oriëntatiebeleid grote gelijkenissen met de traditionele manier van 
werken in het type I I. In andere beleidsdomeinen !ijkt de school dan 
weer meer gericht op vernieuwing. Zo worden bij de aanwending van 
het urenpakket relatief veel bezoldigde uren vrijgemaakt voor bege-
leidingsinitiatieven (m.n. differentiatie-uren, inhaallessen en de 
splitsing van complementaire activiteiten in de eerste graad). Boven-
dien zijn, onder impuls van de directrice, fundamentele wijzigingen aan 
de opzet van de begeleidende klasseraden aangebracht teneinde de 
remediëring te herwaarderen. De beleidsinitiatieven in school 1 zijn dus 
rond twee uiteenlopende tendensen opgesplitst. Deze dubbelzinnigheid 
vindt haar oorsprong, enerzijds in de bekommernis om het traditionele 
kwalititeitsimago van de school te behouden, en anderzijds in het peda- 
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wordt ingericht. In dit project staat de leerlingenbegeleiding centraal. 
Deze begeleiding wordt omkaderd door een uitgewerkte visie op het 
opvoedingsproces, waarin volgende accenten worden gelegd:  

- de opvoeding is een roeping, gegrondvest op de persoon van 
Christus; 

- aandacht voor de kansarme jongeren; 

waarvoor sport, spel, 
toneel en muziek geëigende middelen zijn, 	waaraan zowel de en 
opvoeders als de jongeren deelnemen; 

- een assisterende opvoedingsstijl: de opvoeder leeft intens mee met 
wat zijn jongeren meemaken, hij is permanent voor hen beschik-
baar; de relatie opvoeder-jongere wordt gekenmerkt door harte-
lijkheid, redelijkheid en geloof. De straf is het laatste middel om 
een fout goed te maken. 

Deze algemene visie, die sterk wordt weerspiegeld in de dagelijkse 
onderwijspraktijk, vormt tevens het uitgangspunt voor verschillende 
beleidsopties. 
- Bij de aanwerving en de benoeming van leerkrachten worden speci-
fieke criteria gehanteerd, die nauw aansluiten bij de uitgangspunten 
van het opvoedingsproject. Alleen zij die zich in het bijzondere, 
"familiale" leefklimaat kunnen inleven en die zich de assisterende 
opvoedingsstijl kunnen eigen maken, worden benoemd. 
- Omdat men zoveel belang hecht aan de selectie van het personeel, 
probeert men zoveel mogelijk reaffectaties van leerkrachten uit andere 
scholen te vermijden. Men houdt liever een deel van het urenpakket 
in reserve, dan het risico te lopen voor deze bijkomende uren een 
nieuw, gereaffecteerd personeelslid zonder enige vorm van inspraak te 
moeten opnemen; terzelfdertijd biedt deze reserve ook een zekerheid 
om het eigen personeel te kunnen behouden in het geval de volgende 
school jaren een verlies aan uren zouden teweeg brengen. 
- Afgezien van de reserve die bij de aanwending van het urenpakket 
achter de hand wordt gehouden, is het ook opvallend dat de klassera-
den nog steeds bezoldigd worden. In het algemeen worden trouwens 
voor zeer veel begeleidingsactiviteiten uren vrijgemaakt. Dit getuigt 
van het belang dat de school hecht aan een intensieve leerlingenbege-
leiding. 
- Er is in het verleden niet of nauwelijks geprogrammeerd om de 
scholen uit de omgeving niet te hinderen. Het voortbestaan van de 
andere scholen is voor F (G en H) belangrijk. Als deze scholen 
verdwijnen zullen zij de "vreemde" leerlingen en leerkrachten moeten 
opvangen. Dit vormt weer een bedreiging voor de realisatie van hun 
opvoedingsproject. 
- School F hanteert een inschrijvingsstop om volgende redenen: zij wil 
niet té groot worden want dan komt de leerlingenbegeleiding in het 
gedrang; zij wil bovendien geen pletwals worden voor de andere scho-
len uit de omgeving; de uitbreiding van het leerlingenaantal brengt 
tenslotte opnieuw het risico van reaffectaties van leerkrachten uit 
andere scholen met zich mee. 

streven naar een familiaal leefklimaat, 
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gogisch engagement van de directrice om de leerlingenbegeleiding 
centraal te stellen. 

c. impliciet of expliciet doel  

Het sterk geïntegreerde beleid van de scholen A, F, G, H en K ver-
trekt vanuit een algemeen doel dat duidelijk is geëxpliciteerd in een 
welbepaald project. Het doel van het (eveneens geintegreerde] beleid 
van school L is meer impliciet. 	Het vloeit voort uit de traditie van de 
school. De achterliggende doelstellingen van het beperkt-geïntegreer-
de, tweeslachtige beleid van school 1 zijn hierboven reeds uitvoerig 
beschreven. Ook hier zijn de beide doelstellingen veeleer impliciet. 
In deze alinea zullen wij achtereenvolgens van de scholen A, F, G, H, 
K en L de band illustreren tussen hun algemeen doel en hun beleid in 
de diverse deeldomeinen. 	In school A is dit doel vrij eenvoudig: nl. 
het opkrikken van het cognitief kwaliteitsimago van de school met het 
oog op het aantrekken van meer en vooral de meer begaafde leerlin-
gen. Dit doel komt in de volgende beleidsopties duidelijk tot uiting: 
- De schoolleiding heeft in de afgelopen jaren het studieaanbod gera-
tionaliseerd. Zij heeft het eerste leerjaar B en de twee beroepenvelden 
van het tweede leerjaar afgebouwd teneinde de (ééngradige midden-
school een duidelijk ASO-profiel te geven. 
- De evaluatie en oriëntatie verlopen zeer traditioneel: de leerlin-
genscores zijn vooral op de werkelijke prestaties gebaseerd en aan de 
hand van het behaalde puntenaantal beslist men over slagen of niet 
slagen. Met een prestatiegerichte aanpak hoopt men een hoger onder-
wijspeil te behalen, teneinde in de toekomst vooral de betere leerlingen 
aan te trekken. 
- Dit vormt meteen ook het belangrijkste objectief van het recrute- 
ringsbeleid . 	De wervingscampagne is in het algemeen trouwens vrij 
intensief. 
- Tenslotte wordt veel aandacht besteed aan de leerlingenbegeleiding: 
school A is de enige rijksschool die inhaallessen in haar urenpakket 
voorziet. Bovendien worden wekelijks begeleidende klasseraden geor- 
ganiseerd, steeds o. I . v . de directeur. 	Deze laatste stelt bijzonder 

hoge eisen aan zijn leerkrachten, vooral met het oog op de remedië- 
ring. Ook deze intensieve leerlingenbegeleiding kadert in een beleid 
dat erop gericht is het niveau van de leerlingen te verbeteren en 
aldus het kwaliteitsimago van de school op te drijven. 

De scholen F, G en H behoren tot hetzelfde scholencomplex en hangen 
van dezelfde inrichtende macht af. Ofschoon zij op bepaalde punten 
uiteenlopende beleidsopties hebben genomen, voeren zij toch een beleid 
dat onderling sterk vergelijkbaar is. Om niet te veel in herhaling te 
vallen, beperken wij ons tot de bespreking van het beleid in één van 
de drie scholen, nl. school F. 
Het algemene doel van waaruit het gehele school beleid wordt bepaald is 
het opvoedingsproject, dat sterk is geïnspireerd door het leven en de 
opvattingen van de stichter van de congregatie, waardoor de school 
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- Voor de sociaal en intellectueel zwakkere leerlingen geldt de in-
schrijvingsstop niet. 
- De school kent grote uitgaven voor parascolaire activiteiten, hetgeen 
kadert in het "familiale" leefklimaat, dat het opvoedingsproject beoogt. 

Ook in school K is in het opvoedingsproject een algemene visie op het 
opvoedingsproces weergegeven. Het omvat een pastoraal, een pedago-
gisch en een politiek luik. De pedagogische doelstellingen zijn sterk 
leerlinggericht. Het opvoedingsproject wordt geconcretiseerd in een 
jaarlijks schoolwerkplan, en verder nog in een ieefregiement en een 
oproep tot de leerlingen, die elk in een folder zijn weergegeven. Elke 
nieuwe leerling krijgt dergelijke folder. Het opvoedingsproject vormt 
het uitgangspunt voor de volgende beleidsopties: 
- Bij de aanwerving en de benoeming van leerkrachten wordt rekening 
gehouden met de mate waarin hun ingesteldheid beantwoordt aan de 
vereisten van het opvoedingsproject. De bereidheid tot maatschappelijk 
en politiek vormingswerk spelen hierin een belangrijke rol. 	Indien de 
kans groot is dat een vacant mandaat door een gereaffecteerde wordt 
ingenomen, voert de directeur als lid van de zonale reaffectatiecom-
missie een selectie door onder de potentiële kandidaten. De personen, 
die het best beantwoorden aan de vereisten van het opvoedingsproject, 
neemt hij nog voor de eerste reaffectatieronde vrijwillig in dienst. 
- Het leerlinggerichte, vernieuwingsgezinde, pedagogische luik uit het 
opvoedingsproject vertaalt zich in verschillende beleidsopties. - Bij de 
aanwending van het urenpakket wordt gestreefd naar een optimaal 
VSO-aanbod, waarin talrijke begeleidingsinitiatieven zijn voorzien. De 
directie stelt bij de aanwending van het urenpakket het pedagogische 
comfort prioritair. Zij opteert voor de aanwending van het integrale 
urenpakket en voorziet geen reserve om reaffectaties te vermijden. 
- Het evaluatie- en oriëntatiebeleid is vernieuwend. Bij de beoordeling 
van de leerlingen is de benadering kwalitatief, individualiserend en 
prospectief, zodat de gehele persoonlijkheid van de leerling centraal 
staat. 
- In geen enkele andere school is het aantal klasseraadactiviteiten zo 
sterk gedifferentieerd. De activiteiten zijn trouwens in één coherent 
systeem geïntegreerd, de zogenaamde pedagogische kwartdag. Deze 
kwartdag wordt vooral gebruikt om de visie op het pedagogisch klimaat 
in de school nader te preciseren. De verschillende klasseraadactivi-
teiten zijn dan een middel om deze visie in de praktijk om te zetten. 
Dit systeem stelt zeer hoge eisen aan de leerkrachten. 

School L tenslotte heeft geen expliciet project waarin de algemene 
doelstellingen van haar beleid zijn vervat. De algemene drijfveer van 
haar beleid op de verschillende domeinen, is impliciet en vloeit voort 
uit de (lange) traditie van de school. Eerder dan een bewuste plan-
ning, is de kern van het geïntegreerde beleid een konservatieve, 
behoudsgezinde ingesteldheid. Vooral op het onderwijsbeleid wordt 
deze mentaliteit duidelijk weerspiegeld. 	Bij de directeur en de leer- 
krachten bestaat veel weerstand tegen het VSO, waarnaar de school in 
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1981 is overgestapt. De school leunt dan ook veel meer aan bij het 
type II: 
- In het urenpakket is het aanbod van leerlingbegeleidende activiteiten 
zeer schraal. Alleen inhaallessen zijn nog voorzien. 
- De begeleidende klasseraden zijn zonder meer afgeschaft. 
- Het evaluatie- en oriëntatiebeleid is traditioneel; het is nauw verwant 
met de aanpak in het type 11. 
- Ook in het beheer van haar studieaanbod is de school zeer behouds-
gezind. Het rationalisatie- en programmatiebeleid is, ook bij de over-
gang naar het type I , steeds gericht geweest op het behoud van het 
bestaande (ASO)studieaanbod. Als traditionele ASO-school heeft zij 
ook gewaakt over het behoud van de optie Grieks in het type I. 
- Zelfs in het recruteringsbeleid van school L komt het geloof in de 
traditie duidelijk naar voren. De school zet nagenoeg geen recrute-
ringsactiviteiten op en voert geen enkele vorm van publiciteit. Vol-
gens de directeur staat de reputatie van de school in de omgeving 
borg voor de nodige leerlingenrecrutering. Bijkomende wervingsacties 
zijn volgens hem overbodig. 
- Tenslotte zijn de uitgaven van de school voor parascolaire activi-
teiten tot een absoluut minimum beperkt. Dit kan een aanduiding zijn 
voor het feit dat vooral het cognitieve aspect van de opvoeding cen-
traal staat en dat de buitenschoolse activiteiten minder belang hebben. 
Deze opvatting sluit op haar beurt weer aan bij de klassieke, tradi-
tionele visie op onderwijs en opvoeding. 

d. Levensbeschouwelijk geëngageerd of neutraal  

Van de scholen die hun geïntegreerd beleid expliciet formuleren, is de 
algemene doelstelling in de katholieke scholen F, G, H en K levensbe-
schouwelijk geëngageerd. Hun opvoedingsproject omvat een algemene 
visie op onderwijs en opvoeding, waarin religieuze, sociale en per-
soonsgebonden waarden aan bod komen. Het project van school A 
daarentegen - de enige rijksschool van waaruit een globaal en geïn-
tegreerd beleid wordt gevoerd - is enkel op het onderwijs in enge zin 
gericht (in casu op het studiepeil en de recrutering). Haar doelstel-
lingen worden niet omkaderd door een eigen, levensbeschouwelijke 
visie. 

5. Schematisch overzicht 

De hierboven beschreven kenmerken, die het beleid van een school 
typeren, en de wijze waarop zij zich tegenover elkaar verhouden, 
worden in onderstaand schema systematisch weergegeven. Uit dit 
schema blijkt ook hoe zij binnen de reeds eerder beschreven algemene 
conceptie van schoolbeleid moeten gesitueerd worden. 
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Schema 32: Kenmerken en algemene conceptie van school beleid 

Bij dit schema dienen volgende opmerkingen gemaakt: 
Het is niet omdat scholen slechts een partieel beleid voeren, dat zij: 

- hun onderwijspraktijk zouden verwaarlozen of daar minder belang 
aan zouden hechten. Zij nemen evenwel weinig duidelijke opties 
om deze onderwijspraktijk een geëigende vorm te geven; 

- geen algemene doelen zouden formuleren. Deze doelen worden 
echter op het instrumentele niveau niet in concrete beleidsopties 
omgezet, zodat zij slechts een marginale beleidswaarde hebben. 

Het spreekt voor zich dat de plaatsing van de twaalf scholen uit het 
onderzoek in het schema een verregaande abstrahering van hun 
school beleid is, waardoor bepaalde specifieke aspecten van hun 
beleid niet meer aan de orde komen. Toch dient benadrukt dat de 
meeste scholen zonder al te grove veralgemeningen hun plaats 
hebben gekregen in het schema. Alleen school I is moeilijk binnen 
het schema te plaatsen. Haar beleidsopties liggen in het verlengde 
van twee uiteenlopende doelstellingen. Voor zover deze tweespalt 
als een symptoom van een gebrekkige integratie wordt aangezien, 
moet haar beleid als gesegmenteerd worden getypeerd. Hecht men 
evenwel vooral belang aan de congruentie van haar beleidsopties 
binnen elk van de twee invalshoeken, dan kan men het beleid van 
school 1 als min of meer geïntegreerd beschouwen. De achterlig-
gende doelstellingen van deze "eensluidende" maatregelen zijn dan 
veeleer impliciet aanwezig. 

§ 2. ANALYSE EN BESCHRIJVING VAN DE BESLUITVORMING 

De paragraaf over het besluitvormingsproces bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel behandelt de inbreng van elk van de participanten aan 
het schoolgebeuren afzonderlijk. Daarna wordt nader ingegaan op de 
globale organisatie en het verloop van de besluitvorming. Voor alle 
duidelijkheid dient onderstreept dat het besluitvormingsproces in de 
scholen hier wordt bestudeerd ongeacht de aard en de inhoud van hun 
beleid (partieel of globaal , gesegmenteerd of geïntegreerd) . 	Ook 
scholen die in geen enkel opzicht een beleid voeren, moeten immers tal 
van beslissingen nemen: het uienpakket moet hoe dan ook verdeeld 
worden, de financiën moeten beheerd worden, leerlingen dienen geëva-
lueerd en georiënteerd, enz. In deze paragraaf wordt abstractie ge-
maakt van de verschillen qua beleidsinhoud tussen de scholen. Alle 
aandacht gaat uit naar de deelnemers van het besluitvormingsproces en 
de wijze waarop dit proces is georganiseerd. 

1. De participanten en hun rol in de beleidsvorming  

In de voorgaande hoofdstukken werd systematisch nagegaan wie en in 
welke mate deze aan het beleid participeerde. Aan de hand van deze 
bevindingen zal een algemeen beeld van de inbreng van elk van de 
belangrijkste deelnemers aan het globale schoolgebeuren worden ge-
schetst. Aldus zal de betekenis van de inrichtende macht, de direc-
tie, de interne begeleiders, de leerkrachten, de vakbonden, de ouders 
en de leerlingen voor het schoolbeleid worden toegelicht. Ook zal 
worden beschreven in hoeverre er een verband bestaat tussen de aard 
van bepaalde beleidsdomeinen en de specifieke rol van de respective 
participanten. Schema 33 biedt een synthese van alle besluitvormings-
patronen die in de vorige hoofdstukken zijn onderscheiden. Dit sche-
ma vormt het vertrekpunt voor de bespreking van de rol van de 
participanten in het schoolbeleid. 

a. De inrichtende macht 

De positie van de inrichtende macht tegenover het lokaal onderwijsbe-
leid verschilt naargelang het net. In het rijksonderwijs is er slechts 
één inrichtende macht, nl. de Minister. Aangezien de richtlijnen van 
de Minister in zijn hoedanigheid van inrichtende macht aan alle rijks-
scholen centraal worden opgelegd, kan hij niet worden aangezien als 
een participant van het lokaal onderwijsbeleid. Hij beperkt veeleer de 
lokale beleidsruimte. (Wij houden bij deze opmerkingen uiteraard geen 
rekening met de reserve beleidsmaatregelen zoals die concrete gestalte 
hebben gekregen in de oprichting van ARGO. ) In het Vlaams katho-
liek onderwijs, waar de scholen door privaatrechtelijke initiatieven tot 
stand zijn gekomen, zijn de meeste inrichtende machten slechts voor 
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één of twee scholen verantwoordelijk (80 %), terwijl andere elf of meer 
instellingen onder hun hoede hebben (1,5 %) (Caenepeel, 1988: 197). 
Alhoewel laatstgenoemde inrichtende machten meer regionale organen 
zijn, kunnen zij toch worden beschouwd als participanten van het 
lokaal beleid, omdat zij hoe dan ook slechts een fractie van de katho-
lieke scholen vertegenwoordigen. Hun inbreng in het schoolbeleid 
heeft bijgevolg steeds een plaatselijk karakter. In volgende bespre-
king worden alleen de inrichtende machten van de katholieke scholen 
als lokale participanten behandeld_ 

Juridisch is de inrichtende macht de beleidsverantwoordelijke. In de 
realiteit delegeren de inrichtende machten van de katholieke scholen 
deze verantwoordelijkheid voor een groot deel naar de schooldirectie. 
!n veel gevallen bestuurt de directeur zijn instelling autonoom. 
Caenepeel (1988: 142), die een studie integraal aan inrichtende mach-
ten wijdde, noemt de directie de "sturende kracht" en vindt voor de 
inrichtende machten slechts een "bijsturende functie". 	Dit blijkt ook 
uit ons onderzoek. De directeur informeert de beheerraad van zijn in-
richtende macht één- of tweemaal per jaar over de stand van zaken. 
Voor beslissingen waar formeel het akkoord van de beheerraad vereist 
is, volgt deze raad meestal het advies van de directeur (vgl. Caene-
peel, 1988: 139). Toch zijn er een aantal beleidsdomeinen waarin de 
inrichtende machten soms een meer uitgesproken invloed uitoefenen. 
In alle scholen van het onderzoek houden de inrichtende machten een 
scherp toezicht op de financiële verrichtingen. Op dit punt ver-
schillen inrichtende machten in Vlaanderen niet van de schoolbesturen 
in Nederland (van Marwijk Kooy-von Baumhauer, 1984: 42; Van Esch 
en Pelkmans (1985) in Willemasz en van Wieringen, 1986: 133). In 
sommige scholen speelt de inrichtende macht bovendien een actieve rol 
inzake de planning van bijzondere uitgaven en bouwprojecten (E, I en 
K). Ook de rationalisatie en programmatie van studierichtingen (in F, 
G en H - die van dezelfde inrichtende macht afhangen - en I) en de 
aanwerving en benoeming van personeel (in F, G, H en K) wordt door 
enkele inrichtende machten bijgestuurd. In school F intervenieert de 
inrichtende macht tevens in het recruteringsbeleid van ieerlingen door 
het handhaven van een inschrijvingsstop. Tenslotte heeft één inrich-
tende macht (van F, G en H) een eigen opvoedingsproject uitgewerkt, 
dat getuigt van een bijzondere visie op de omgang met en de opvoe-
ding van de leerlingen. De inrichtende machten van de andere con-
gregationele scholen hebben zich beperkt tot het verstrekken van 
algemene richtlijnen aan hun directies om een pedagogisch project zelf 
op punt te stellen. 

Samenvattend kunnen volgende conclusies getrokken worden: 
- De inrichtende machten zijn slechts in een geringe mate bij de 

beleidsvorming betrokken. 
- Hun inbreng beperkt zich grotendeels tot de domeinen die behoren 

tol het voorzieningenbeleid, m.n. de financiën, het personeel en het 

studieaanbod. 
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- Zij laten zich zelden of nooit in met pedagogisch-didactische aan-
gelegenheden (vgl. Caenepeel , 1988: 126) . 

- Er is een opvallend verschil tussen de bisschoppelijke en de con-
gregationele scholen van het onderzoek. De inrichtende machten 
van bisschoppelijke scholen zijn op geen enkel beleidsvlak aktief 
betrokken bij de besluitvorming, in tegenstelling tot de congre-
gationele scholen, waar de inrichtende macht telkens op tenminste 
één domein de beslissingen duidelijk beïnvloedt. Hierbij rijst wel de 
vraag in hoeverre deze vaststelling betreffende de twee bisschoppe-
lijke scholen uit het onderzoek vera !gemeen baa r is tot alle bis-
schoppelijke scholen. De beide scholen uit het onderzoek behoren 
immers tot een bisdom waar telkens plaatselijke VZW's zijn opgericht 
voor de scholen die van het bisdom afhangen. Hierin zetelen 
minstens twee invloedrijke geestelijken, afgevaardigden van het 
bisdom, zodat het bisdom in de raad van beheer vertegenwoordigd 
is. Dit is niet in alle bisdommen het geval. In sommige bisdommen 
is de inrichtende macht immers gelokaliseerd in twee centrale VZW's, 
die samen voor bijna alle bisschoppelijke scholen verantwoordelijk 
zijn. 	Het is niet uitgesloten dat deze centrale inrichtende machten 
actiever betrokken zijn in het schoolbeleid dan de bisschoppelijke 
inrichtende machten van het onderzoek. 

- Het aantal scholen dat door een inrichtende macht wordt bestuurd, 
blijkt niet bepalend te zijn voor de mate waarin zij in het school-
beleid ingrijpt. Men zou nochtans kunnen verwachten dat plaatse-
lijke organisaties, die weinig scholen besturen, meer in het 
school beleid interveniëren. 	Dit blijkt in geen enkel opzicht uit het 
onderzoek. Zo is de inrichtende macht met de meeste invloed in de 
besluitvorming - de inrichtende macht van de scholen F, G en H -
één van de grote, sterk gestructureerde verenigingen. Hieruit mag 
evenwel niet geconcludeerd worden dat precies de grote inrichtende 
machten, die voltijdse functionarissen in dienst hebben, altijd meer 
in het schoolbeleid interveniëren dan de kleine verenigingen, die 
meestal uit vrijwilligers bestaan. De inbreng van de - regionale -
inrichtende macht in school K is b.v. niet groter dan die van 
kleine, plaatselijke verenigingen zoals in de scholen E of 1. 	Er is 

dus in geen enkel opzicht een eenduidige relatie tussen de beleids-
betrokkenheid en het aantal scholen dat een inrichtende macht 
bestuurt. De onderlinge verschillen zijn daarvoor te groot. 

- Uit het onderzoek blijkt evenmin dat er een verband is tussen de 
beleidsbetrokkenheid van de inrichtende macht en het aantal perso-
nen dat in de beheerraad zetelt of het eventuele lidmaatschap van 
de directeur in het beheersorgaan. De enorme variatie tussen de 
inrichtende machten in het katholiek onderwijs wat structuur en 
samenstelling betreft, zet zich dus blijkbaar ook hier door. 

- Iedere inrichtende macht van het katholiek onderwijs streeft ernaar 
het 	katholieke karakter in het door zijn sch (o) I (en) verstrekte 
onderwijs duidelijk tot uiting te laten komen. Afgezien van deze 
betrachting kunnen de inrichtende machten ook een eigen opvoe-
dingsproject uitwerken. Dit kadert weliswaar binnen de specificiteit 
van het katholiek onderwijs in het algemeen. 

De inrichtende macht van de scholen F, G en H is erin geslaagd, 
dank zij een actieve en gerichte personeelspolitiek, deze eigen visie 
op onderwijs en opvoeding over te dragen op het bestuurs- en 
onderwijzend personeel. Het opvoedingsproject vormt dan ook de 
basis voor de globale en geïntegreerde beleidsvorming in deze 
scholen. In de andere congregationele scholen zijn de inrichtende 
machten meer afzijdig gebleven. Zij hebben de uitwerking van het 
opvoedingsproject en de realisatie daarvan in de dagelijkse school-
praktijk opgedragen aan de directies zelf. 

b. De directeur of directrice 

De directeur is de centrale figuur in de besluitvorming, zowel op 
beheers- en pedagogisch-organisatorisch vlak als op pedagogisch- 
didactisch vlak (vgl. Miles , 1981: 99) . 	Dit blijkt ook duidelijk uit 
schema 33 waar de directeurs bij elke variant van de beslissende 
instantie zijn vermeld. Als inrichtingshoofd is hij verantwoordelijk 
voor de leiding en de uitvoering van het schoolbeleid. Hij neemt 
bijgevolg meestal het beleidsinitiatief, hij bepaalt grotendeels zelf hoe 
de besluitvorming verloopt en hij zorgt ervoor dat de genomen beslis-
singen worden uitgevoerd. 
Zijn bevoegdheid is afhankelijk van het net waartoe zijn school be- 
hoort. 	In het rijksonderwijs is de directeur veel meer gebonden aan 
nationaal uitgevaardigde richtlijnen zodat hij voor sommige aangele-
genheden, zoals b.v. voor de aanstelling en de benoeming van het 
personeel, veeleer een ambtenaar is die de regels uitvoert. Toch 
beschikt hij nog over een zekere beleidsruimte. In het katholiek 
onderwijs hebben directeurs een grotere bewegingsvrijheid. Zoals 
eerder reeds vermeld, is de eindverantwoordelijke daar de inrichtende 
macht. De directeur mag de school slechts leiden zoals door de 
inrichtende macht bepaald is. Aangezien de inbreng van de inrichten-
de machten in het dagelijkse schoolbeleid evenwel vrij beperkt is, 
beschikken de directeurs van de katholieke scholen in feite over een 
ruimere beleidsruimte dan hun collega's van het rijksnet. 
De mate waarin en de wijze waarop de directeurs, ongeacht het net 
waartoe zij behoren, hun personeel daadwerkelijk in de besluitvorming 
betrekken, is echter voor een groot deel van hun persoonlijke beleids-
visie afhankelijk. De wetgeving terzake is immers beperkt en wijst 
praktisch uitsluitend adviserende bevoegdheden toe aan de andere 
interne beleidsorganen. Trouwens, wat houden deze "adviserende 
bevoegdheden" in ? 	Betekent dit dat de directeur over bepaalde 
aangelegenheden altijd voorafgaandelijk overleg moet plegen ? 	In 
hoeverre moet hij met dit advies rekening houden ? Wat zijn de sanc-
ties als hij die adviserende bevoegdheid negeert ? De beperktheid en 
de vaagheid van de reglementering laten de directeur m . a .w . toe de 
besluitvorming naar eigen goeddunken te organiseren, waarbij hij 
nochtans steeds rekening moet houden met kritische geluiden die uit de 
andere beleidsorganen kunnen komen. In de volgende paragraaf, waar 



322 323 

de organisatie van de besluitvorming op zich het uitgangspunt vormt, 
komen wij hierop uitvoerig terug. 
Tenslotte nog iets meer over de bijdrage van de directeurs tot het 
pedagogisch project van de katholieke scholen. Bij de bespreking van 
de beleidsinbreng van de inrichtende machten werd reeds gesignaleerd 
dat alleen de inrichtende macht van de scholen F, G en H een opvoe-
dingsproject heeft uitgewerkt en dat de inrichtende machten van de 
andere congregationele scholen richtlijnen hebben verstrekt aan hun 
directies om een pedagogisch project zelf op punt te stellen. In school 
K heeft de directeur, in samenwerking met zijn leerkrachten, een 
pedagogisch project uitgewerkt dat als basis fungeert voor het globale 
schoolbeleid. Ieder schooljaar wordt immers aan de hand van dit 
project een schoolwerkplan opgesteld dat de belangrijkste, pedagogis-
che krachtlijnen voor het lopende schooljaar bevat. Ook in zijn per-
soneelsbeleid houdt deze directeur rekening met de specifieke visie die 
in het schoolproject is opgenomen. In de andere scholen, waar de 
inrichtende macht een gelijkaardige opdracht heeft gegeven aan de 
directies, is het pedagogisch project nog niet volledig uitgewerkt 
(school I) of staat het verder af van het concrete beleid (school E). 
Tenslotte heeft in school J de directeur zelf het initiatief genomen om 
samen met zijn collega's van de scholengemeenschap een pedagogisch 
project op te stellen. Ook hier wordt dit - toekomstig - project meer 
gezien als iets dat los staat van het eigenlijke schoolbeleid. 

c. Interne begeleiders  

In het hoofdstuk over de aanwending van het urenpakket breek reeds 
dat alleen de katholieke scholen uren besteden aan graadcoardinatie. 
De bespreking van de interne begeleiding wordt dus beperkt tot de 
scholen van het katholieke net. Daar zijn de graadcoërdinatoren 
meestal uitgegroeid tot belangrijke adviseurs van de directeur in alle 
onderwijskundige aangelegenheden (alleen in school E is dit minder het 
geval). Het gaat hier m.a.w. niet alleen om het strikt pedagogisch-
didactische beleid, zoals de organisatie van de klasseraden en de 
evaluatie. Ook in de rationalisatie en de programmatie van het stu-
dieaanbod worden de graadcoördinatoren steeds betrokken. In de helft 
van de scholen (F, H, J en K) maken de graadcoërdinatoren zelfs deel 
uit van het directieorgaan dat de belangrijkste beslissingen neemt in 
onderwijskundige aangelegenheden in ruime zin. In de scholen F, H, 
1, J en L bepalen zij ook (in hun functie van graadcoërdinator) de 
aanwending van het urenpakket mee. Het is wel opvallend dat graad-
coördinatoren nooit in de aanwerving of de benoeming van personeel, 
noch in het financieel beleid worden betrokken. Hun rol blijft beperkt 
tot het onderwijskundig aspect van het schoolbeleid. Zij groeien dus 
nooit uit tot "feitelijke" adjunct-directeurs. Er dient trouwens on-
derstreept dat de graadcoërdinatoren in de regel slechts zes uur zijn 
vrijgesteld voor het vervullen van hun coërdinatieopdrachten. Voor 
het overige deel van hun betrekking zijn zij nog steeds als lesgever 
actief. Mede hierdoor blijft een duijelijke hiërarchie tussen hen en 

het inrichtingshoofd bestaan. Uit het voorgaande blijkt dat graad-
coërdinatoren niet te vatten zijn in de drie types die P. Smets (1986: 
188) over het "middenmanagement" formuleert, nl. de loopjongen, de 
vertegenwoordiger of de teamleider. De graadcoërdinator kan voor 
bepaalde belangrijke facetten van het onderwijsbeleid direct ingrijpen 
op het beleid. 	In die zin is hij een beleidsvoerder. 
Naast hun rechtstreekse beleidsinbreng vormen de graadcoërdinatoren 
ook een unieke schakel binnen de school als verbindingspersoon tussen 
de directie en de leerkrachten. Van beide zijden wordt hen regelmatig 
gevraagd om informatie door te spelen of om "de andere kant" te 
polsen in bepaalde aangelegenheden. Door hun toedoen is de communi-
catie tussen de directie en de leerkrachten in het algemeen ongetwijfeld 
bevorderd. Dit betekent evenwel niet dat de introductie van de 
graadcoërdinatie in de scholen altijd een gunstig effect heeft op de 
onderlinge relaties van het schoolpersoneel. De promotie van leer-
krachten tot graadcoërdinator zet bij de leerkrachten af en toe kwaad 
bloed. Vooral wanneer deze laatsten menen dat de graadcoërdinatoren 
zich teveel bemoeien met wat de leerkrachten als hun eigen domein 
beschouwen, nemen de spanningen soms toe. Toch dient opgemerkt 
dat deze moeilijkheden zich vooral hebben voorgedaan in het jaar 
waarin de scholen naar het VSO zijn overgegaan. Het voorzien van 
uren voor interne coordinatie kaderde immers in de algemene begelei-
dingsstrategie, die in het katholieke net bij de invoering van het VSO 
is gevolgd. Op dat ogenblik waren zowel de graadcoërdinatoren als 
hun collega's nog niet vertrouwd met die nieuwe functie. Naarmate 
dezelfde mensen hun coördinatietaak zijn blijven waarnemen, zijn de 
spanningen dan meestal afgenomen en zijn de coordinatoren in hun 
functie meer aanvaard. Het is evenwel best mogelijk dat graadcoërdi-
natoren, die bij het opnemen van hun functie te hard van stapel 
lopen, voorgoed het vertrouwen van hun collega's verliezen en, eerder 
dan de communicatie tussen directie en lerarenkorps te verbeteren, 
deze verslechteren. Hieruit blijkt nogmaals dat de professionalisering 
van de leerkrachten reëel is. Zij zijn in hun beroep als lesgever sterk 
aan hun autonomie gehecht (vgl. Verhoeven, 1982: 215). 
Afgezien van hun rol in de besluitvorming vervullen de graadcoër-
dinatoren nog andere taken van administratieve of andere aard, buiten 
de besluitvorming. Gezien hun geringe relevantie binnen het kader 
van deze studie, gaan wij hier niet nader op in (zie ook hfdst. 9 in 
Van den Berg en Vandenberghe, 1988). 

d. De leerkrachten 

De rol van de leerkrachten in de beleidsvorming is vrij ingewikkeld. 
Daarom zal hun aandeel in de beleidsvorming vanuit twee verschillende 
invalshoeken worden geschetst. Vooreerst zal worden omschreven op 
welke wijze de besluitvormingsstructuur in de verschillende scholen is 
uitgebouwd teneinde de leerkrachten aan het schoolbeleid in het alge-
meen te laten participeren. Hier zullen de onderlinge verschillen 
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tussen de scholen duidelijk worden. Ten tweede zal nader worden 
ingegaan op de betrokkenheid van de leerkrachten op de verschillende 
deeldomeinen van het schoolbeleid. De leerkrachten zijn immers niet 
op alle deelaspecten van het school beleid gelijkmatig betrokken (vgl. 
Mi les, 1981) . Ook hun beleidsinbreng in organen die op een specifiek 
deeldomein zijn afgestemd, zoals de klasseraden, zal hier aan bod 
komen. Aangezien de beleidsbetrokkenheid van de leerkrachten per 
deeldomein in alle scholen sterk gelijkloopt, zal het onderscheid tussen 
de scholen hier meer op de achtergrond blijven. 

- De betrokkenheid op het beleid in het algemeen 
In iedere school is tenminste één orgaan opgericht, waar een leer-
krachtenvertegenwoordiging en de directie aangelegenheden bespreken 
van algemeen-organisatorische en pedagogische aard. In de rijksscho-
len spreekt men van "het pedagogisch college", in de katholieke scho-
len worden verschillende begrippen gehanteerd: leraarsraad, di rectie- 
raad , adviesraad, en dergelijke. 	In het vervolg zullen we dit orgaan 
voor al le scholen van de beide onderwijsnetten met de term "leraars-
raad" aanduiden. 1n sommige katholieke scholen valt de leraarsraad 
ook samen met de ondernemingsraad, het door de wet van 20 september 
19/18 verplichte overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers in alle 
ondernemingen met ten minste 100 personeelsleden. Sinds geruime tijd 
is deze wet ook van toepassing op de scholen van het vrij gesubsi-
dieerd onderwijs. In een volgend punt, waar de rol van de vakbonden 
aan bod komt, wordt hierop meer uitvoerig teruggekomen. 
De invloed van de leraarsraden op de algemene beleidsvorming mag in 
de meeste scholen niet overschat worden . Soms is hun werking be-
perkt tot twee of drie bijeenkomsten per jaar (C, D en E) . Heel 
dikwijls worden op deze vergaderingen alleen praktische afspraken 
gemaakt en informatie gegeven. Soms krijgen de participerende leer-
krachten ook de gelegenheid om de directie te adviseren. Slechts in 
twee scholen (J en K) heeft de leraarsraad een beleidsbepalende be-
voegdheid . 
Naast deze leraars raad zijn er nog andere mogelijkheden voor de 
leerkrachten om aan het schoolbeleid te participeren. De algemene 
personeelsvergadering, waar het hele lerarenkorps van de school 
aanwezig is, is er daar één van. Toch dient gezegd dat alleen in 
kleine scholen deze vergaderingen kunnen uitgroeien tot meer dan een 
informatieve bijeenkomst waar de directie bepaalde inlichtingen ver-
strekt. Gesprekken waar iedereen aan bod komt en discussies die tot 
een volwaardige besluitvorming leiden, zijn immers op bijeenkomsten 
met een groot aantal deelnemers uitgesloten. De kleine scholen uit het 
onderzoek (A en B) , waar deze mogelijkheid wel bestaat, maken hier-
van gebruik bij het bepalen van de aanwending van het urenpakket. 
Bij het begin van het schooljaar krijgt het leraren korps steeds de kans 
om over de verschillende aspecten van het urenpakket mee te beslis- 
sen. 	De directeur van school A brengt daarnaast zijn leraren korps 
geregeld bijeen voor de bespreking en ter ondersteuning van het 
globale schoolbeleid. Toch dient gezegd dat ook in de scholen A en B 
de algemene personeelsvergaderingen dikwijls een louter informatief- 

karakter hebben. In dit verband is het interessant op te merken dat 
R. 	Nauta e .a. (1982: 100) eveneens vaststellen dat leerkrachten in 
kleine basisscholen meer invloed blijken te hebben op het school beleid 
dan in grote scholen. 
Het is opvallend dat van de andere scholen alleen J en K, de enige 
scholen waar de leraarsraad een beleidsbepalende rol vervult, in hun 
besluitvormingsstructuur een formeel moment voorzien om ook de leer-
krachten, die niet in deze raad zijn opgenomen, te bereiken met het 
oog op de algemene beleidsvorming, In de scholen F, G en H bestaat 
voor de leerkrachten, die niet tot de leraarsraad behoren, wel de 
mogelijkheid om agendapunten voor de vergaderingen aan te brengen. 
Daar wordt ook geregeld gebruik van gemaakt. In school J zijn aan 
de begeleidende klasseraden personeelsvergaderingen gekoppeld. In 
tegenstelling tot de bovengenoemde personeelsbijeenkomsten wordt het 
aantal leerkrachten, dat aan deze vergaderingen deelneemt, beperkt 
gehouden zodat een echt gesprek tussen deze leerkrachten en de 
directie mogelijk is. Vandaar dat het karakter van deze vergaderingen 
niet louter informatief is. Zij vormen een forum waar wederzijds 
overleg mogelijk is. In school K is er sprake van een trapsgewijze 
structuur: de leden van de leraarsraad vertegenwoordigen een welbe-
paalde achterban (een graad of een afdeling) . Op geregelde tijdstip-
pen komen de leerkrachten van die graad of afdeling bijeen. Soms 
wordt in deze vergaderingen uitgegaan van bepaalde vragen die eerder 
in de leraarsraad zijn afgesproken. De leden van de leraarsraad 
brengen dan achteraf gezamenlijk verslag uit over de respectieve 
antwoorden. Vooraleer belangrijke beslissingen worden genomen in de 
leraarsraad, wordt geregeld van deze procedure gebruik gemaakt. 

- Verschillen naargelang de beleidsdomeinen  
Tot nu toe is alleen aandacht besteed aan de wijze waarop en de mate 
waarin de leerkrachten op het schoolbeleid in het algemeen zijn be-
trokken. De inbreng van de leerkrachten in de beleidsvorming ver-
schilt evenwel sterk naargelang de beleidsdomeinen. Wanneer de 
inbreng van de leerkrachten wordt beoordeeld in functie van de ver-
schillende beleidsdomeinen (schema 33) , dan valt onmiddellijk op dat zij 
zelden of nooit in het financieel of het personeelsbeleid worden be-
trokken. Alleen in school J spelen de leerkrachten in de beslissingen 
inzake aanwervingen en benoemingen een rol. Dit stemt overeen met 
wat wij vroeger voor het Vlaams katholiek onderwijs vaststelden. 
Slechts 1,6 % van de leerkrachten meenden een aanzienlijke invloed te 
hebben bij benoeming en afdanking van leerkrachten (Verhoeven, 1982: 
206; vgl. Mi les, 1981: 72 ) . In de besluitvorming omtrent de aanwen-
ding van het urenpakket en de rationalisatie en programmatie, raad-
pleegt de directie hen geregeld, alhoewel dit varieert van school tot 
school en van domein tot domein. Toch blijft hun aandeel in deze 
aangelegenheden vrij beperkt omdat zij enkel in de beleidsvoorberei-
ding worden betrokken en bijna nooit aan de beslissingen zelf parti-
ciperen. Er zijn twee domeinen waar de leerkrachten wel een beslis-
sende rol spelen: de werking van de klasseraden en de evaluatie en 
oriëntatie van de leerlingen. Ook dit strookt met vroegere waarne- 
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mingen. Slechts ongeveer 25% van de leerkrachten (N=396) beweerden 
destijds geen invloed te hebben op de organisatie van de klasseraden 
of op het vastleggen van de evaluatiecriteria (Verhoeven, 1982 : 206) . 
Het is duidelijk dat naarmate een beleidsdomein meer verband houdt 
met de klassieke taak van de leerkracht, nl. het lesgeven aan leerlin-
gen, de leerkrachten nauwer bij het beleid daaromtrent zijn betrokken. 
Het voorzieningenbeleid (financiën en personeel) gaat nagenoeg volledig 
aan hen voorbij. Inzake het pedagogisch-organisatorisch beleid (uren-
pakket en studieaanbod) geven zij alleen geregeld advies. In het 
pedagogisch-didactisch beleid zijn zij daarentegen bepalende partici- 

panten. 
Deze trend is niet zo verwonderlijk. Een school kan financieel perfect 
worden gerund zonder inspraak van de leerkrachten. Zij zijn daar 
trouwens over het algemeen zelf slechts matig in geinteresseerd. Ook 
de wijze waarop het personeel wordt gerecruteerd kan zonder enig 
probleem door de directie autonoom worden geregeld. In een vroeger 
onderzoek drukten slechts 5,3 % van de leerkrachten ( N=396) de wens 
uit te willen deelnemen aan de beslissing om leerkrachten aan te wer-
ven, 21 % wilden daarover mede beraadslagen, de overigen wilden 
daarover helemaal geen inspraak (Verhoeven, 1982: 206) . 
Dat de directie voor wijzigingen in het studieaanbod van de school 
voorafgaandelijk zijn leerkrachten raadpleegt, of zich zelfs Iaat in-
spireren door hun opmerkingen terzake, lijkt eveneens zeer aanneme-
lijk. Gezien deze problematiek nauwer bij hun beroepsactiviteit aan-
leunt en zij terzelfdertijd met de plaatselijke situatie vertrouwd zijn, 
kan hun professioneel oordeel steeds interessante elementen bevatten. 
Dit stemt ook overeen met vroegere bevindingen. Amper 25% van de 
leerkrachten ( N=396) wilden immers geen inspraak bij onderwijsvernieu-

wing (Verhoeven, 1982: 206) . Ofschoon onderwijsvernieuwing specifie-
ker is dan wijzigingen in het studieaanbod, ligt deze vaststelling in 
het verlengde van wat in voorliggend onderzoek werd vastgesteld. 
Men kan nochtans niet ontveinzen dat de deelname van leerkrachten 
aan de besluitvorming om onderwijsvernieuwing in te voeren niet erg 
groot was: slechts 18,6 % van de leerkrachten beweerden hierin veel 
invloed te hebben en 39 % een geringe invloed. Dit zou in Nederland 
niet verschillend zijn (Van Wieringen , 1986: 31) . 
Dat de leerkrachten tenslotte een beslissende rol spelen in het peda-
gogisch-didactisch beleid lijkt o i . zonder meer noodzakelijk. Hoe kan 
een directeur op dit vlak immers een beleid voeren zonder zijn leer- 
krachten daarin te betrekken? In tegenstelling tot de eerder genoemde 
beleidsdomeinen (zowel betreffende de voorzieningen als het pedago- 
gisch-organisatorische) heeft de directie immers de uitvoering van de 
beleidsbeslissingen niet meer alleen in handen. Die is voor rekening 
van de leerkrachten. Bovendien is die uitvoering niet meer zo een- 
voudig en rechtlijnig. Zij vergt een permanente aandacht en een 
professionele bekwaamheid. Als een directeur beslist een computer aan 
te kopen voor de schooladministratie, dan is het voldoende dat hij deze 
richtlijnen doorgeeft aan zijn boekhouder. Komt deze laatste zijn 
richtlijnen niet na, dan zal de directeur dat heel vlug merken. Wan-
neer de schoolleiding opteert voor de oprichting van een nieuwe stu- 

dierichting , zal zij de administratieve procedure opstarten die uit-
eindelijk leidt tot de goed- of afkeuring van de nieuwe aanvraag. De 
uitvoering van bovengenoemde beslissingen ligt onmiddellijk in het 
verlengde van de beslissingen zelf. Heel anders is het gesteld met de 
beleidsbeslissingen van pedagogisch-didactische aard. Het is niet 
omdat de directeur meent dat meer aandacht moet worden besteed aan 
de remediëring van leerlingen, dit ook effectief zal gebeuren. 	Hij zal 
daar eventueel zijn leerkrachten moeten van overtuigen. Eenmaal 
overtuigd zullen de leerkrachten deze overtuiging nog moeten omzetten 
in de praktijk, wat niet vanzelfsprekend is. Bovendien is deze nieuwe 
opdracht, nl. remediëren, geen eenmalige gebeurtenis; hij moet steeds 
opnieuw worden waargemaakt. Tenslotte ligt het niet voor de hand dat 
de directeur precies zal kunnen nagaan in hoeverre hij in zijn opzet is 
geslaagd. Het remediërend handelen van de leerkrachten is immers 
niet zo gemakkelijk in cijfers of administratieve documenten weer te 
geven. 

Deze verschillende bedenkingen zijn eigen aan alle pedagogisch-didac-
tische aangelegenheden. Voorbeelden zijn legio: de deliberatie en 
oriëntatie van leerlingen, de introductie van nieuwe werkvormen, 
wijzigingen in de leerinhoud, ... Het essentiële verschil met de 
andere beleidsdomeinen is dat de beleidsbeslissingen en de uitvoering 
van deze beslissingen duidelijk van elkaar zijn gescheiden en dat deze 
uitvoering een voortdurende, professionele inzet vereist. Aangezien 
de leerkrachten grotendeels met de uitvoering van het pedagogisch-di-
dactisch beleid zijn belast, is hun bijdrage tot de realisatie van dit 
beleid essentieel. 
Gezien de bijzondere aard van de pedagogisch-didactische beleids-
voering is het niet verwonderlijk dat de leerkrachten, naast de uit- 
voering, ook in de beleidsvorming zelf dikwijls zijn betrokken. Dit is 
in het bijzonder het geval voor twee domeinen: de aangelegenheden die 
besproken worden in de vakwerkgroepen, m.n. de leerstof, de keuze 
van het handboek en de vakgerichte evaluatie. Nochtans mag hier niet 
worden vergeten dat bepaalde instanties een belangrijke invloed kun-
nen hebben op de keuze van de leerkrachten. Zo stelden, in een 
vroeger onderzoek, 7/4  % van de leerkrachten dat de keuze van de 
lesonderwerpen op de eerste plaats ingegeven wordt door "leerplan en 
inspectie". De keuze van het handboek werd echter door 83,5 % van 
de leerkrachten zelf gedaan (Verhoeven, 1982: 206, 208) . 	ln de 
rijksscholen, waar de vakwerkgroepen waarschijnlijk een minder be-
langrijke werking kennen , zullen de leerkrachten allicht meer indi-
viduele beslissingen nemen. Ten tweede worden de leerkrachten van 
de katholieke scholen door de directie expliciet betrokken in de be-
leidsvorming betreffende het hele evaluatie- en oriëntatiegebeuren. Dit 
was echter vroeger nog niet het geval, zoals hierboven reeds werd 
vermeld (Verhoeven, 1982: 206) . 

Een beleidsthematiek die nog niet aan bod is gekomen en die trouwens 
van een andere, meer overkoepelende aard is, is het opvoedingspro-
ject. In één school uit het onderzoek (K) hebben de leerkrachten 
samen met en onder impuls van de directie een eigen opvoedingsproject 
uitgewerkt. Jaarlijks wordt trouwens op basis van dit opvoedingspro- 



ject een schoolwerkplan opgesteld dat de doelstellingen van het project 
meer expliciteert. In deze school zijn de leerkrachten dus ook be-
trokken in de totstandkoming van de algemene visie op opvoeding en 
onderwijs. 

e. Vakbonden 

De taak van de syndicaal afgevaardigden spitst zich vooral toe op de 
individuele dienstverlening ten behoeve van de aangesloten personeels-
leden. In die zin vervullen zij een belangrijke schakelfunctie tussen 
de vakbondsleden, die in hun school zijn tewerkgesteld, en de vak-
bond zelf. De syndicaal afgevaardigden spelen informatie van hun 
vakbond door naar de leden, vooral betreffende de op til zijnde wets-
wijzigingen die van belang zijn voor de positie, het statuut of de 
faciliteiten van het personeel. Anderzijds vormen de syndicaal afge-
vaardigden een kanaal waarlangs de personeelsleden hun vragen en 
problemen i v. m. 	onregelmatige uitbetalingen, pensioenaanvragen, 
terbeschikkingstelling en reaffectatie, ... kunnen doorspelen naar 
hun vakbond. 
Daarnaast zijn de syndicaal afgevaardigden ook de verbindingspersonen 
tussen de aangesloten personeelsleden en de directeur. Zij spelen 
soms klachten door van leerkrachten over de toezichtregeling of de 
lessenroosters. In uitzonderlijke gevallen treden zij ook op als be-
middelaar wanneer zich ernstige spanningen of conflicten tussen beide 
partijen voordoen. 
Afgezien van de individuele dienstverlening voor de aangesloten per-
soneelsleden, is de rol van de syndicaal afgevaardigden meestal be-
perkt tot periodes waarin het personeel, in het kader van algemene 
vakbondsacties, tegen nationale onderwijsmaatregelen staakt. Zij 
verwittigen hun leden wanneer dergelijke acties op til zijn en proberen 
hen ervoor te mobiliseren. Ofschoon dergelijke stakingen steeds tegen 
de nationale beleidsverantwoordelijken zijn gericht, brengen zij in 
sommige scholen spanningen teweeg tussen de directeur en de syndi-
caal afgevaardigden. Géén van de directeurs uit het onderzoek is 
bijzonder opgezet met stakingsacties binnen hun school. Een meerder-
heid onder hen acht evenwel de syndicaal afgevaardigden van hun 
school zelf hiervoor niet verantwoordelijk of kan begrip opbrengen 
voor de motieven van hun handelen, In de scholen E, G en H hebben 
de directeurs hier meer moeite mee, hetgeen soms spanningen en, in 
een uitzonderlijk geval, een open conflict met zich meebrengt. 
Tot nu toe is alleen de relatie toegelicht die de syndicaal afgevaar-
digden onderhouden met hun vakbond , het school personeel en de 
schooldirectie. De bijdrage van de syndicaal afgevaardigden tot het 
algemene schoolbeleid, zoals die in de vorige hoofdstukken is aan bod 
gekomen, is meestal uiterst beperkt (vgl. Mi les, 1981 : 100). 	Zij heeft 

trouwens bijna altijd betrekking op het personeelsbeleid. 
Alleen bij de besluitvorming betreffende het vastleggen van de crite-
ria, die bij de aanwending van het urenpakket gehanteerd worden, zijn 
zij in meer dan de helft van de scholen betrokken. Dit is trouwens 

reglementair voorgeschreven {Devos, e.a . , 1987: 220 ) . 	In de rijks- 
scholen is dit als lid van het pedagogisch college (in A, B en D) , in 
de katholieke scholen gebeurt dit vanuit hun hoedanigheid van syndi-
caal afgevaardigde zelf ( in F, 1, J en L). Toch dient onderstreept 
dat alleen in A en F de vakbondsafgevaardigden daadwerkelijk kunnen 
meebeslissen. In de andere scholen wordt enkel hun advies gevraagd. 
De reaffectatieprocedure in het katholiek onderwijs is voor een groot 
deel geregionaliseerd ( Devos , e.a. , 1987: 318) . 	In de scholen F, 1 en 
J pleegt de directie hierover uitvoerig overleg met de syndicaal afge-
vaardigden. In de andere scholen is hun rol nihil of beperkt tot een 
controle achteraf. Tenslotte is er de aanwervings- en benoemings-
politiek in het katholiek onderwijs waaromtrent alleen in school J de 
syndicaal afgevaardigde gehoord wordt. 
Naast de syndicale afvaardiging zijn er in de scholen nog andere 
structuren waar de vakbonden formeel vertegenwoordigd zijn. Deze 
structuren verschillen naargelang het net. In de periode van het 
onderzoek bestonden in het rijksonderwijs nog personeelsraden. Deze 
raden zijn inmiddels opgeheven en vervangen door de zogenaamde 
basisoverlegcomités (Devos, e.a. 1987: 74). De katholieke scholen van 
hun kant zijn verplicht een ondernemingsraad op te richten, indien zij 
ten minste 100 werknemers in dienst hebben en een comité voor veilig-
heid, gezondheid en hygiëne als zij 50 werknemers tewerkstellen - 
(Devos, e.a., 1987: 94 e.v.). 
De voormalige personeelsraden in het rijksonderwijs kenden in de 
scholen van het onderzoek een zeer gebrekkige werking. Zij speelden 
in geen enkele school enige rol van betekenis in de beleidsvorming. 
Dit is ook niet verwonderlijk aangezien de formele bevoegdheden van 
deze raden vrij beperkt waren. Daar de nieuwe reglementering de 
bevoegdheden van de basisoverlegcomités niet wezenlijk heeft uitge-
breid, ziet het er niet onmiddellijk naar uit dat deze nieuwe organen 
een betere werking zullen kennen dan de vroegere personeelsraden .  
Dezelfde onzekerheid kan worden verondersteld omtrent de werking 
van de in •1991 op te richten lokale schoolraden waarin ook plaats is 
voor de vakbondsafgevaardigden (Argo, 1988: 22). 
In de katholieke scholen valt de ondernemingsraad in 1, J en L samen 
met de leraarsraad. Ofschoon deze raad in I en L alleen adviserende 
bevoegdheid heeft, is hij niet zonder belang voor de beleidsvorming 
omdat bijna alle schoolaangelegenheden op deze raad aan bod komen of 
kunnen komen. Vooral in de beleidsvoorbereiding en de bijsturing van 
het beleid speelt hij een betekenisvolle rol. 	In school J is het belang 
van de ondernemingsraad nog groter omdat in de raad ook beleidsbe-
slissingen worden genomen, o.m. op het vlak van de aanwervingen. 
!n de scholen F, G en H is de werking van de ondernemingsraad 
daarentegen beperkt tot het doorspelen van informatie aan de werkne-
mersvertegenwoordigers. Deze beperkte werking is het gevolg van het 
feit dat in de drie scholen naast deze ondernemingsraad ook nog een 
leraarsraad functioneert. Deze dubbele structuur is tekenend voor het 
wantrouwen van de directies (en hun inrichtende macht ?) tegenover 
de vakbonden (vgl. Caenepeel, 1988: 207). De leden van de onderne-
mingsraad, die de werknemers vertegenwoordigen, zijn immers steeds 
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verkozen op voordracht van de vakbonden. De leden van de leraars-
raden zijn daarentegen rechtstreeks verkozen, zonder tussenkomst van 
de syndicaten. De directeurs van de scholen F, G en H beschouwen 
de leraarsraad als het belangrijkste overlegorgaan. De ondernemings-
raad is voor hen een totaal overbodig orgaan dat alleen de belangen 
van de vakbond dient. Zij besteden aan deze raad dan ook alleen aan-
dacht voor zover zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het spreekt voor 
zich dat de ondernemingsraad van deze scholen door de houding van 
de directeurs gebrekkig functioneert. 
In de scholen E en K tenslotte bestaat geen ondernemingsraad. In E 
zijn geen 100 werknemers in dienst, in K zou volgens de directie geen 
interesse bestaan vanuit de vakbond voor een dergelijke raad. 
Het comité voor veiligheid, gezondheid en hygiëne functioneert, met 
uitzondering van school E, wel in alle katholieke scholen. Het wordt 
vooral in de technische scholen om voor de hand liggende redenen zeer 
geapprecieerd. 
Voor een goed begrip van de relatie tussen de directies en de verte-
genwoordigers van de vakbonden in de verschillende scholen van het 
onderzoek, is het belangrijk om de algemene houding van de directies 
tegenover de syndicale afgevaardigden en structuren in hun school 
duidelijk te omschrijven. Twee groepen kunnen worden onderscheiden. 
Enerzijds zijn er de directies die in een goede verstandhouding leven 
met de syndicale organen en afgevaardigden in hun school. Zij nemen 
geen aanstoot aan de syndicale betrokkenheid van sommige personeels-
leden en zij verhinderen hen niet om hun taken uit te voeren. Tot 
deze groep behoren alle rijksscholen alsook de katholieke scholen I, J 
en L. Anderzijds zijn een aantal directies helemaal niet opgezet met 
om het even welke syndicale activiteit. Zij zijn tegen stakingen en 
laten dat ook duidelijk blijken aan de syndicaal afgevaardigden. Zij 
vinden ook dat de vakbonden zich niet moeten inlaten met het perso-
neelsbeleid en zeker niet met het financieel beleid van de school 
(hetgeen nochtans in principe in de katholieke scholen op de onderne-
mingsraad moet aan bod komen). Tot deze groep behoren de direc-
teurs van de scholen E, G en H. In K is noch een vakbondsafvaardi-
ging, noch een ondernemingsraad actief. De school telt nochtans meer 
dan 100 werknemers. Volgens de directie bestaat vanuit het leraren-
korps te weinig belangstelling om deze syndicale structuren op te 
starten. Het is evenwel niet uitgesloten dat de directie, die zeker 
geen groot voorstander is van dergelijke structuren binnen haar 
school, een uitgesproken invloed heeft op het gebeuren en mede aan de 
basis ligt van de gebrekkige syndicale belangstelling onder het lera-
renkorps. 
Van de directeur van school F tenslotte kan niet worden beweerd dat 
hij een radicaal tegenstander is van de syndicale afvaardiging in zijn 
school. Hij leeft in een goede verstandhouding met de vakbondsverte-
genwoordigers en betrekt hen regelmatig in zijn beleid. Alleen tegen-
over de ondernemingsraad staat hij afkerig. Allicht wordt hij hierin 
voor een deel beinvloed door zijn collega's van de scholen G en H, die 
hetzelfde gebouwencomplex delen. Vanwege zijn ambigue houding 
tegenover de vakbondsstructuren, situeert de directeur van school F 
zich tussen de twee bovengenoemde directietypes in. 
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f. Ouders 

In tegenstelling tot de eerder besproken participanten zijn de ouders 
geen permanent, onlosmakelijk deel van de schoolorganisatie. Zij zijn 
vooral begaan met het schoolgebeuren gedurende de periode dat hun 
kinderen studeren. Eenmaal hun kinderen afstuderen, verdwijnt ook 
de belangstelling van de ouders voor deze bepaalde school. De mees-
ten onder hen interesseren zich trouwens alleen in het schoolleven 
voor zover dit van belang is voor hun kind. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de rol van de ouders in het schoolbeleid zelf bij-
zonder miniem is. Dit is ook elders het geval, b.v. in de V.S.A. 
(Miles, 1981: 84-85; Bredeson, 1985). 
De directeurs van hun kant hechten allen veel belang aan de contacten 
met de ouders. Zij vinden het belangrijk dat de ouders met hun 
vragen en problemen betreffende hun kind bij hen terecht kunnen. 
Geen enkel directeur beschouwt de ouders evenwel als een belangrijk 
participant in het schoolbeleid. Ook in de scholen waar de ouderve-
reniging goed functioneert (A, E, F, G, H, J en L), wordt deze 
vereniging noch door de ouders, noch door de directie als een belang-
rijk beleidsorgaan gepercipieerd. De werking van de ouderverenigin-
gen verloopt in de meeste scholen vrij gelijkaardig. Ook daar wordt 
veel aandacht besteed aan de vragen en problemen die onder de ouders 
leven. Deze hebben veelal betrekking op de tucht en de kledij, de 
evaluatie van de leerlingen, de organisatie van parascolaire activiteiten 
of (in sommige scholen) individuele problemen die rechtstreeks de zoon 
of dochter van de leden van het oudercomité aanbelangen. De direc-
teur verstrekt daarnaast ook informatie betreffende de belangrijkste 
beleidsbeslissingen die in de school zijn genomen, o.m. inzake de 
verdeling van het urenpakket en de wijzigingen in het studieaanbod. 
De meeste ouderverenigingen werken mee aan het plaatselijk schoolfeest 
en organiseren ook zelf culturele activiteiten. 	In veel gevallen zijn zij 
tevens een belangrijke hulp bij het opzetten van bepaalde wervingsac-
ties van de school. Alleen in E wordt de oudervereniging ook in het 
uitstippelen van het recruteringsbeleid betrokken. 

g. Leerlingen  

Het schoolbeleid is vooral een zaak van de schoolleiding - de directie 
en, in het katholiek onderwijs, de inrichtende macht - en het leraren- 
korps. 	De ouders, die slechts tijdelijk en meer als buitenstaander bij 
de school zijn betrokken, spelen een minimale rol in de beleidsvor-
ming. Dit is nog meer het geval voor de leerlingen zelf, waardoor 
Vlaanderen niet sterk blijkt te verschillen van Nederland (van Marwijk 
Kooy-von Baumhauer, 1984: 45, vgl. voor de V.S.A. ook Miles, 1981: 
98). Slechts in de scholen E en K is voor de leerlingen een orgaan 
voorzien, waar zij hun vragen en opmerkingen kenbaar kunnen maken. 
In school E komt dit orgaan zelfs om de twee weken samen. De meeste 
klassen hebben er hun vertegenwoordiger. Naast aandacht voor de 
vragen en bedenkingen van de leerlingen wordt er ook gewerkt aan de 



     

--- +~§1111111 

   

         

  

332 

     

333 

  

verbetering van het dagelijks schoolleven. "Respectvol omgaan met het 
schoolmateriaal" en "waar en wanneer kan er gerookt worden" zijn 
enkele thema's die in dit verband reeds aan bod zijn gekomen. 
In school K is er behalve de leerlingenraad ook een projectgroep 
geïnstalleerd. In deze groep werken een aantal vertegenwoordigers 
van de leerlingen van de derde graad ideeën uit, die door de andere 
leerlingen zijn voorgesteld. 	Zo heeft men b v . binnen deze project- 
groep een eigen visie op het filmforum in de school uitgewerkt. Er 
dient ook opgemerkt dat in school K enkele jaren geleden een enquête 
bij de leerlingen is afgenomen teneinde hun wensen, behoeften en 
vragen beter te leren kennen. De directeur en de leerkrachten heb-
ben bij het opstellen van het opvoedingsproject van de school met de 
resultaten van deze enquête terdege rekening gehouden. Het opvoe-
dingsproject van school K is dus werkelijk gegroeid vanuit de school-
gemeenschap zelf. 

 

geval. De ondernemingsraad, in alle scholen met minimum 100 werkne-
mers verplicht, is een orgaan dat is uitgebouwd met het oog op het 
overleg tussen werkgevers en werknemers in de bedrijfswereld. 
Ofschoon de werking en bevoegdheden van deze raad in een document 
van het NSKO (1979) enigszins zijn vertaald en aangepast (voor zover 
mogelijk!) aan het onderwijs, blijft de werking van dit orgaan meestal 
een lastige aangelegenheid. Het is niet toevallig dat de onderne-
mingsraad al leen bevredigend functioneert in die scholen waar zijn 
werking vol ledig is geherinterpreteerd in functie van de schoolge-
meenschap. Daar valt de ondernemingsraad samen met de leraarsraad. 
Het moet in de toekomst mogelijk zijn om deze doorgedreven aanpassing 
van de ondernemingsraad aan de onderwijswereld in al le scholen te 
veralgemenen.  

   

   

   

   

   

2. Organisatie van de besluitvorming 

 

         

  

h. Enkele bedenkingen 

     

       

  

Voor de rijksscholen heeft het Ministerie in 1981 een besluitvormings-
structuur uitgewerkt die de organen van medebeheer omvat. Met dit 
bijzonder omvangrijke netwerk van organen ( zowel op het niveau van 
de school als de scholengemeenschap) had men de intentie de verschil-
lende geledingen van de schoolgemeenschap meer aan het beleid te 
laten participeren. 	In geen enkele van de rijksscholen uit het on- 
derzoek functioneert deze besluitvormingsstructuur naar behoren. 
Gevraagd naar de redenen hiervoor, halen alle betrokkenen steeds 
dezelfde redenen aan: 1) in de structuur zijn teveel organen en teveel 
vergadermomenten voorzien; 2) dikwijls moeten dezelfde mensen twee of 
meerdere keren over dezelfde problematiek beraadslagen, omdat zij lid 
zijn van verschillende organen met gelijkaardige bevoegdheden; 3) het 
is niet altijd duidelijk waarover bepaalde vergaderingen moeten hande-
len; 14) de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft steeds aan de 
directeur voorbehouden. Bovendien heeft geen enkele school een leer-
lingenraad. Al leen in school A is een oudervereniging actief. Het zijn 
nochtans precies deze organen die de vertegenwoordigers van de 
leerlingen en de ouders moeten aanduiden in de organen van medebe-
heer heer waar al le geledingen van de schoolgemeenschap vertegen- 
woordigd zijn (nl. het schoolcomité en de scholenraad) . 	Aangezien 

deze raden vooral door hun samenstelling verschillen van de andere 
organen van medebeheer, ligt het voor de hand dat deze organen niet 
of nauwelijks functioneren. 
Een tweede bedenking behelst de verplichte overlegstructuur in het 
katholiek onderwijs, meer in het bijzonder de ondernemingsraad. Dat 
een overlegorgaan voor het bestuurs- en het onderwijzend personeel 
van een school van groot nut kan zijn voor de beleidsvorming en de 
organisatie van een school zal wellicht niemand betwisten. Dat de 
werking van dit orgaan moet afgestemd zijn op de specifieke noden, 
mogelijkheden en gevoeligheden van het onderwijs, lijkt minstens even 
vanzelfsprekend. Toch is dit in het katholiek onderwijs niet het 

 

In het vorige deel is de besluitvorming bestudeerd vanuit het stand-
punt van de verschillende partijen die bij het beleid zijn betrokken. 
Hierbij werd vooral nagegaan op welke wijze de verschillende partici-
panten van de lokale schoolgemeenschap aan het beleid deelnemen en in 
welke domeinen. De besluitvorming kan echter ook als een deel van de 
schoolorganisatie worden benaderd. Aldus wordt de globale besluitvor-
ming meer in zijn geheel getypeerd. Het accent ligt dan eerder op de 
onderlinge verschillen en gelijkenissen tussen de scholen in hun orga-
nisatie van de besluitvorming. 
In de voorgaande hoofdstukken werden de scholen gegroepeerd naarge-
lang het besluitvormingspatroon dat zij vertonen op de onderscheiden 
beleidsdomeinen. Hierbij werd telkens rekening gehouden met de 
identiteit van de deelnemers aan de besluitvorming en hun respective 
invloed op de uiteindelijke beslissingen. Om een beeld te krijgen van 
de globale besluitvorming in een school volstaat het o. i . niet om een 
eenvoudige optelsom te maken van de patronen van de diverse beleids-
domeinen. Deze patronen zijn concrete illustraties, die weliswaar 
verduidelijken hoe de besluitvorming in een school verloopt op een 
specifiek beleidsdomein. 	Om een vol ledig beeld te krijgen van het 
besluitvormingsproces, moeten de scholen meer in functie van hun 
besluitvormingsstructuur en de wijze waarop zij daarvan gebruik 
maken, bestudeerd warden. In het onderzoek zijn de scholen ook 
hieromtrent zeer uitvoerig bevraagd. Aldus komen bepaalde kenmerken 
omtrent de schoolorganisatie aan het licht, die omwille van hun emer-
gent karakter in de beleidsthematische benadering van de voorgaande 
hoofdstukken niet aan bod zijn gekomen. 
De globale besluitvorming in een school kan getypeerd warden aan de 
hand van vijf organisatievariabelen, nl de beslissende instantie, de 
richting en de frequentie van de communicatie, de gerichtheid van de 
leiding op individuen of groepen en de forma I isatiegraad van de onder-
wijsstructuur. Deze organisatievariabelen vertonen gelijkenis met de 
variabelen die door T. Burns en G .M. Stal ker werden gehanteerd om 
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een onderscheid te maken tussen een mechanische en een organische 
organisatiestructuur (Verhoeven, 1986: 180) , nl. 1) gezagshiërarchie, 
2) graad van onpersoonlijkheid in de besluitvorming, 3) participatie-
graad aan de besluitvorming, 4) omvang van specifieke regels, en 5) 
graad van arbeidsverdeling. Op bepaalde punten verschillen zij er 
nochtans van. Zij werden immers langs inductieve weg gegenereerd 
uit het onderzoeksmateriaal dat in vorige hoofdstukken werd gepresen-
teerd. Daarom de volgende toelichting. 

Beslissende instantie  
Het centrale element in de beleidsvorming is het ogenblik waarop 
beslissingen worden genomen. De instantie die uiteindelijk de be-
slissingen neemt is de bepalende schakel in de besluitvorming. Zij zal 
trouwens over het algemeen dikwijls het initiatief nemen en zelf vele 
beleidstopics aanbrengen. 

Richting en frequentie van de communicatie  
De besluitvorming beperkt zich niet tot het ogenblik waarop de beslis-
singen worden genomen. Het procesmatig karakter van de besluitvor-
ming duidt op een evolutie in de tijd: beslissingen worden geïnitieerd, 
voorbereid en kunnen achteraf bijgestuurd worden. De mate waarin de 
schooldirectie voorafgaandelijk overleg pleegt met de leerkrachten, 
mogelijkheden voorziet opdat zij hun klachten, bekommernissen en 
ideeën zouden kunnen naar voren brengen en met hun inbreng reke-
ning houdt, is bepalend voor de aard van het besluitvormingsproces. 

Gerichtheid van de leiding op groepen en/of individuen  
De school leiding kan haar overleg met de basis beperken tot enkele 
individuen, zoals interne begeleiders of oudere leerkrachten. 	Zij kan 
zich ook richten tot de gehele schoolbevolking door de leerkrachten in 
groep bijeen te brengen en met hen overleg te plegen. In kleine 
scholen is het nog haalbaar om te vergaderen met het hele leraren-
korps. In grotere scholen is dit wel mogelijk, maar komt men niet tot 
echt overleg. Daar moeten alternatieve overlegmogelijkheden worden 
uitgewerkt. Leerkrachten kunnen b .v . een vertegenwoordigend orgaan 
verkiezen, dat op geregelde tijdstippen met de directie overleg pleegt. 
De band tussen de vertegenwoordigers en het lerarenkorps kan op 
verschillende wijzen verzekerd warden: door rechtstreeks overleg van 
de ver kozenen met hun achterban, door aan de niet-verkozenen de 
mogelijkheid te bieden de agenda van het overlegorgaan mee te bepalen 
of door hen toe te laten aan de vergaderingen deel te nemen wanneer 
zij dat uitdrukkelijk wensen. 
De aanwezigheid van een leraarsraad is op zich niet voldoende om te 
besluiten dat de leiding in een schooi groepsgericht is. Zo is in 
scholen waar de leraarsraad niet rechtstreeks wordt verkozen, waar de 
samenstelling van deze raad praktisch nooit verandert en waar de 
leden weinig of nooit overleggen met hun achterban, de leiding ook 
veel meer op individuen gericht, zij het dan binnen een formeel or-
gaan. 

335 

Formalisatieg raad  
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat scholen ook van elkaar kunnen 
verschillen door de mate waarin zij formele momenten voorzien om hun 
beleidsvorming te kanaliseren. 	Deze formalisatievaria bele hangt dan 
ook nauw samen met de gerichtheid van de leiding: scholen waar de 
communicatie tussen de leiding en het personeel meer groepsgericht 
verloopt, zullen over een uitgebreide participatiestructuur beschikken, 
zodat de directie het hele lerarenkorps in het overleg kan betrekken 
In kleine scholen kan de algemene personeelsvergadering evenwel 
volstaan om een groepsgerichte communicatie te realiseren. In scholen 
waar de communicatie meer via informele contacten verloopt zal de 
directie veelal meer individu-gericht zijn. 
Het belang van een geformaliseerde besluitvorming is tweeledig. 
Enerzijds zal de leiding minder snel geneigd zijn om selectief tewerk te 
gaan bij de keuze van de personen die zij voor beleidsbeslissingen 
raadpleegt. Anderzijds zal een geformaliseerde structuur de beleids-
voering meer expliciteren en duidelijker identificeerbaar maken voor de 
betrokkenen. Er is ook een gevaar verbonden aan het formele over-
leg. Formele bijeenkomsten moeten een zinnige en gevulde inhoud 
meekrijgen. Inhoudloze vergaderingen werken immers bijzonder demoti-
verend. 
Combineert men beide uiterste kenmerken van de vijf variabelen met 
elkaar dan kunnen twee besluitvormingstypes worden onderscheiden, 
nl. het professioneel-bureaucratische type en het participatieve be-
sluitvormingstype. Deze twee types vertonen veel gelijkenis met de 
typologie die E. C. H . Marx (1983) heeft onwikkeld vanuit het contin- 
gentiemodel . 	Nochtans verschilt de hier gepresenteerde typologie op 
enkele punten, o 	de interpretatie van de forma lisatiegraad en de 
positie van de beslissende instanties. Zij valt evenmin samen met de 
professionele bureaucratie van H. Mintzberg (1979: 348 e .v. ) . Schema 
34 beschrijft de twee besluitvormingstypes 
in het ideaaltype van de professionele bureaucratie behoort de be- 
sluitvorming bijna volledig tot de bevoegdheid van de directie. 	Deze 
houdt zich aan de administratieve bevoegdheidsbeschrijvingen : het is 
de taak van het bestuurspersoneel om leiding te geven, terwijl het 
onderwijzend personeel moet lesgeven. Er heerst een strikte taakver-
deling tussen deze twee personeelsformaties en de communicatie over 
elkaars taakgebied is zeer gering. De directie raadpleegt in een 
beperkt aantal gevallen en wanneer zij dat zelf wenselijk acht, enkele 
personen die zij op basis van hun anciënniteit, hun functie of hun 
bereidheid tot medewerking selecteert. De uiteindelijke beslissing 
neemt zij steeds volledig autonoom. De besluitvormingsstructuur in de 
school is zeer eenvoudig of functioneert niet. De leerkrachten hebben 
weinig formele mogelijkheden om hun wensen en bedenkingen kenbaar 
te maken aan de directie. Zij worden daartoe ook niet gestimuleerd. 
Alle beleidsinitiatieven worden door de directie genomen. 



Beslissende instantie 	directeur (en interne 
begeleiders) 

Communicatie & overleg 
- richting 	 van top naar basis 

- frequentie 
	

laag 

Gerichtheid van de 
leiding 

Formalisatiegraad 
	

weinig of geen forme- 
le inspraakstructu-
ren voor leerkrachten 

directeur F. leer- 
krachten (en in- 
terne begeleiders) 

van top naar basis 
en omgekeerd 
hoog 

formele inspraak-
structuren voor 
leerkrachten 

individuen 	 groepen 
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Schema 34: Kenmerken van besluitvormingstypes 
	

§ 3. MODELLEN VAN SCHOOLBELEID 

Besluitvormingstype 

Besluitvormings- 
	Professioneel- 

	 Participatieve 

kenmerken 
	

bureaucratische 
	

besluitvorming 
besluitvorming 

In het ideaaltype van de participatieve besluitvorming wordt de admi-
nistratieve bevoegdheidssplitsing veel minder gehandhaafd. Leerkrach-
ten hebben geregeld een bepalende invloed in de totstandkoming van 
beslissingen. Er is een frequent en systematisch overleg tussen 
directie en leerkrachten. De besluitvormingsstructuur is zodanig 
uitgewerkt dat alle leerkrachten in het besluitvormingsproces worden 
betrokken. Door de uitgebreide besluitvormingsstructuur is er ook 
frequent overleg tussen de leerkrachten onderling inzake het te voeren 
beleid. De directie blijft uiteraard het centrale beleidsorgaan dat, 
vooral wanneer men niet tot een (eensgezinde) conclusie komt, zelf de 
knoop moet doorhakken. De leerkrachten beschikken over een breed 
forum waarlangs allen hun bedenkingen en opmerkingen kunnen tot 
uiting brengen. De open en wederzijdse relatie tussen het bestuurs-
en het onderwijzend personeel vormt het uitgangspunt voor een geinte-
greerde besluitvorming. 
De twaalf scholen van het onderzoek kunnen op het continuum tussen 
deze twee ideaaltypen in, als volgt gesitueerd worden: 

- de scholen C en D vertonen in hun besluitvorming grote overeen-
komsten met het professioneel-bureaucratische type; 

- ofschoon de scholen B, E, I en L meer van dit type afwijken, is de 
organisatie en het verloop van hun besluitvorming toch nog in 
hoofdzaak professioneel-bureaucratisch; 

- de scholen A, F, G, H, K en J daarentegen leunen nauwer aan bij 
het type van de participatieve besluitvorming. Vooral het besluit-
vormingsproces in de scholen J en K benadert in sterke mate de 
kenmerken van dit ideaaltype. 

In de twee voorgaande paragrafen zijn een aantal variabelen uitgewerkt 
om de inhoud van de beleidsvorming in scholen te typeren alsook de 
wijze waarop deze beleidsvorming is georganiseerd. Deze variabelen 
bieden de mogelijkheid om enkele algemene modellen van schoolbeleid te 
onderscheiden. Deze modellen zijn ideaaltypen, die zelden of nooit in 
de realiteit exact zijn terug te vinden. Zij geven evenmin alle facetten 
van het schoolbeleid perfect en systematisch weer. De onderwijsreali-
teit is te complex en te veelzijdig om zich in dergelijke categorieën te 
laten vangen. Ondanks deze beperkingen, menen wij toch dat deze 
modellen zinvol zijn, omdat zij bij de benadering van het concrete 
schoolbeleid een concept bieden, dat een zekere orde schept in de op 
het eerste zicht onoverzichtelijke doolhof van beleidsopties, beslis-
singen en doelstellingen. De variabelen die de bouwstenen vormen 
voor deze modellen, bieden o. i. een aantal bruikbare invalshoeken om 
de diverse aspecten van het schoolbeleid te analyseren en te beoorde-
len 

Het machinaal bureaucratisch beleid  
Er worden door de schooldirectie weinig uitgesproken opties genomen 
in de verschillende deeldomeinen (instrumenteel niveau), zodat van een 
bewust beleid haast geen sprake is. De besluitvorming voltrekt zich 
bijna uitsluitend op het niveau van de onderwijspraktijk. Aangezien 
de beslissingen slechts in een geringe mate vooraf gepland zijn, ver-
loopt de besluitvorming eerder professioneel-bureaucratisch. Er is 
immers geen uitgewerkte besluitvormingsstructuur waar het leraren-
korps systematisch in het beslissingsproces wordt betrokken. De 
meeste beslissingen zijn dan ook een zaak van de directeur alleen en -
in het katholiek onderwijs - ook van de inrichtende macht. De scholen 
B en E vertonen een dergelijk beleid. 

Het organisatiegericht beleid  
Alleen in de domeinen die de organisatie van de school aanbelangen 
(middelen, structuur, input en output van leerkrachten en leerlingen), 
wordt een duidelijk beleid gevoerd. Dit beleid zal vooral zichtbaar zijn 
op het financieel-materiele vlak, het personeelsvlak, de leerlingenre-
crutering en de rationalisatie en programmatie. De beleidsvorming 
behoort strikt tot het domein van de directie (eventueel de inrichtende 
macht). Alleen wanneer de schoolleiding dit uitdrukkelijk wenst zal zij 
haar personeel of een deel daarvan raadplegen. De professioneel-bu-
reaucratische besluitvorming is hier het meest uitgesproken. School C 
en, zij het in mindere mate, school D voeren dergelijk organisatiege-
richt beleid. 

Het traditiebeleid  
In de scholen waar traditiebeleid prevaleert is de behoudsgezinde inge-
steldheid het uitgangspunt van alle beslissingen. Op een onbewuste, 
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niet-geplande wijze zijn, meer nog dan de organisatorische, vooral de 
onderwijskundige beleidsactiviteiten sterk geintegreerd. Men houdt 
niet van onderwijsvernieuwende elementen; men is meer vak- dan 
leerlinggericht; vooral het cognitieve aspect staat centraal. Het 
klassieke onderwijs voert er de boventoon. Door deze behoudsgezinde 
ingesteldheid is de betrokkenheid van de leerkrachten in de besluit- 
vorming minder essentieel om het beleid te doen slagen. 	De traditio- 
nele verhoudingen tussen de directie en de leerkrachten blijven dan 
ook op dit vlak behouden. Dit betekent dat het beleid vooral door de 
directie (eventueel . de inrichtende macht) wordt gevoerd. 	De leer- 
krachten spitsen zich toe op het lesgeven (opnieuw dus een professio-
neel-bureaucratisch getinte besluitvorming) , alhoewel zij in pedago-
gisch-didactische aangelegenheden meer aan het beleidsoverleg parti-
ciperen. School L behoort tot dit type. 

Het leerlinggerichte beleid  
In deze scholen vertrekt men vanuit een duidelijk vooropgesteld, 
algemeen doel, dat doorheen de verschillende beleidsdomeinen, zowel op 
organisatorisch als op onderwijsvlak duidelijk tot uiting komt (vgl. 
Bredeson , 1985) . 	Verschillende beleidsopties inzake de organisatie 
liggen in het verlengde van een centrale onderwijskundige doelstelling. 
Het integrale beleid is gekenmerkt door een sterke leerlinggerichtheid, 
Toch hoeft dit niet automatisch te betekenen dat de school de onder-
wijsvernieuwing, die deze leerlinggerichte aanpak centraal stelt, steeds 
hoog in haar vaandel draagt. 	In school A b.v. gaat haar leerlingge- 
richte benadering gepaard met een traditioneel evaluatiebeleid. ) 
Aangezien de school in dit beleidstype een meer geïndividualiseerd 
onderwijs beoogt, moet het lerarenkorps in de beleidsvorming betrok-
ken worden. Het zijn immers voor een groot deel de leerkrachten die 
deze individualiserende aanpak in • de onderwijspraktijk moeten vorm 
geven. De besluitvormingsstructuur is dan ook zodanig uitgebouwd 
dat, zeker op onderwijskundig vlak, het integrale lerarenkorps syste-
matisch in de beleidsvorming wordt betrokken. Er dient wel benadrukt 
dat in specifieke domeinen, zoals het beheer van de financiën en de 
personeelspolitiek, deze participatie van de basis niet noodzakelijk is. 
Anders dan in onderwijskundige aangelegenheden heeft een éenmansbe-
leid op het vlak van de voorzieningen we] een kans op slagen. In de 
scholen uit het onderzoek die een leerlinggericht beleid voeren (A , F, 

G, H en K) , behoren deze domeinen meer tot de bevoegdheid van de 
schoolleiding. Ondanks deze beperking kan gesteld worden dat de 
krachtlijnen van het algemene schoolbeleid op een participatieve wijze 
tot stand komen . 
De scholen A, F, G, 1-1 en K kunnen nog verder worden gedifferen-
tieerd. Zo is het beleid van A strikt onderwijskundig, terwijl dat van 
F, G, H en K is omkleed met een referentiekader van geëigende waar-
den en normen. In F, G en H is dit kader zelfs het sluitstuk van het 
integrale schoolbeleid. We kunnen dus in feite spreken van een 
strikt-pedagogisch (A) , _een levensbeschouwelijk geëngageerd én peda-
gogisch-didactisch (K) en een vooral levensbeschouwelijk geëngageerd 
(F, G en H) leerlinggericht beleid. 

School J, die een losstaand, globaal beleid voert en waar de besluit-
vorming zeer participatie-gericht is, kan moeilijk in één van de boven-
beschreven modellen worden ingedeeld. Ook school i hangt ergens 
tussen het traditie- en het leerlinggerichte beleidsmode! in. Hiermee 
wordt nogmaals onderstreept dat de vier modellen ideaaltypen zijn, die 
niet altijd een perfecte weergave van de realiteit vormen. Zoals eerder 
reeds gesignaleerd zijn de ideaaltypes ook niet zo bedoeld. Zij vormen 
o.i. wel een zinvolle configuratie van verschillende variabelen van 
beleidsinhoud en -vorm, die in de praktijk geregeld tesamen voorko-
men. Dat sommige configuraties van deze variabelen geen duidelijk te 
definiëren modellen opleveren, neemt niet weg dat de variabelen bruik-
baar kunnen zijn bij de analyse en de beschrijving van het concrete 
schoolbeleid 
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HOOFDSTUK 10 
BELEIDSSUGGESTIES 

Bij het beëindigen van een onderzoek over schoolbeleid ligt het voor 
de hand dat de onderzoekers zich afvragen op welke wijze dit onder-
zoek relevant is voor het beleid. Deze vraag is zowel voor beleids-
voerders als onderzoekers belangrijk. Het komt ons echter voor dat 
ze gemakkelijker te beantwoorden is door de beleidsvoerders. Zij 
stellen immers de beleidsdoelen voorop, niet de onderzoekers. Noch-
tans willen wij enkele beleidssuggesties formuleren. Het probleem is 
echter dat het niet mogelijk is om deze op een zuiver abstracte wijze te 
formuleren. Er zal dus een keuze van beleidsdoelen moeten gemaakt 
worden, die echter steeds voor discussie vatbaar is. 
Om de vraag te beantwoorden vanuit welke beleidsdoelen suggesties 
zouden kunnen geformuleerd worden, zou men kunnen vertrekken van 
de thans verspreide opvatting over effectieve scholen. Onderwijsbeleid 
zou zo moeten gevoerd worden dat scholen effectief zijn. Ofschoon dit 
een redelijke opstelling is, wordt daardoor het probleem niet opgelost. 
Er is immers heel wat discussie over wat nu effectieve scholen zijn 
(Hofman en Hofman, 1987; Creemers, 1987). Daardoor is het moeilijk 
om zeer concreet op deze vraag in te gaan. Daarbij komt nog dat ons 
onderzoek over schoolbeleid niet gericht was op de vraag of het ge-
voerde onderwijsbeleid efficiënt was. De hoofdbedoeling was na te 
gaan welke mogelijkheden directies hebben om een eigen beleid te 
voeren in het kader van een sterk gecentraliseerd onderwijsbeleid. De 
beleidsvoorstellen die zullen gedaan worden, hebben dan ook betrek-
king op de vraag, wat ertoe kan bijdragen dat lokaal onderwijsbeleid 
gevoerd wordt, en hoe de situatie van lokale beleidsvoerders kan 
verbeterd worden. 	Beleidsvoering is een taak die op zich waardevol 
is. Beleid moet zodanig kunnen gebeuren dat de verantwoordelijken 
zich goed voelen in hun positie, en dat ook de leden van de organisa-
tie de indruk hebben dat het doel waarom zij tot de organisatie beho-
ren, op een degelijke manier wordt nagestreefd en zo goed mogelijk 
wordt bereikt. 
Een tweede probleem waarmee de onderzoekers worden geconfronteerd, 
is het beperkte studiedomein van het onderzoek en de beperkte steek-
proef. Het schoolbeleid dat werd onderzocht is beperkt tot enkele 
domeinen waar de directies binnen bepaalde juridische grenzen een 
beleid kunnen voeren. Grote delen van het beleid ontsnappen dus aan 
de bevoegdheid van de lokale beleidsvoerders. In het onderzoek werd 
nochtans een beeld geschetst van de wijze waarop dit lokale beleid 
wordt ingepast in het nationale beleid. Dit vormt een interessante 
inspiratiebron om knelpunten van het beleid te zien. Wat de tweede 
beperking betreft (nl. een kleine steekproef van 12 scholen) mag men 
niet vergeten dat de ervaring van deze 12 scholen instructief kan zijn 
om beleidsproblemen te ontdekken in andere scholen. Het onderzoek 
leert wel niet in hoeveel scholen van het Vlaamse land deze problemen 
voorkomen. Zij vormen echter een duidelijke waarschuwing met het 



342 343 

oog op het voorkomen van bepaalde problemen in bepaalde gelijkaardige 
beleidsstructuren. Daarom kunnen zij als een valied instrument voor 
detectie van problemen worden gezien. Bijgevolg laten zij ook toe op 
basis hiervan beleidssuggesties te doen. 
Waarom is het zo belangrijk zich te bezinnen over het onderwijsbeleid 
en meer bepaald op lokaal onderwijsbeleid ? Onderwijs vervult in onze 
maatschappij een essentiële socialisatiefunctie, voor allerlei domeinen 
van het maatschappelijk leven, nl. het beroep, het gezin, de gods-
dienst, de politiek, de wetenschap, enz. Al deze domeinen zijn zich in 
zekere zin apart gaan ontwikkelen; de maatschappij is hierdoor gediffe-
rentieerd. Deze differentiatie van taken leidde tot een zelfstandig 
bestaan van instituties waarin deze taken werden uitgevoerd. Dit gaf 
aanleiding tot conflicten tussen instituties, alsook tot anomische si-
tuaties. Wanneer onderwijs, dat in feite niet ontsnapt aan deze auto-
nome institutionalisatie, wil bijdragen tot een socialisatie die enigszins 
de oplossing van de maatschappelijke noden bevordert, dan zal hieraan 
bewust aandacht moeten worden besteed. Schooldirecties moeten 
daarom bewust zijn van de noodzaak een beleid te voeren dat rekening 
houdt met deze maatschappelijke noden. Wil men direct op maatschap-
pelijke noden reageren, dan zal het onderwijsbeleid zich hierover 
concreet vragen moeten stellen. Dit gebeurt uiteraard voor een deel 
op nationaal niveau, maar een reactie op lokaal niveau is eveneens erg 
belangrijk. Waarom is lokaal onderwijsbeleid zo belangrijk ? Op de 
eerste plaats kan een lokaal beleid sneller een antwoord geven op pro-
blemen die zich plaatselijk voordoen. Het besluitvormingsproces neemt 
wellicht niet zo veel tijd in beslag als op het nationaal niveau. Ten 
tweede kan men rekening houden met de regionale economische en 
demografische verschillen. Het is immers zo dat regionale demogra-
fische verschillen een ander soort onderwijsbeleid kunnen vergen. 
Daarenboven kan de economische structuur verschillen, zodat het 
onderwijsaanbod hieraan kan worden aangepast. Ten derde kan men in 
lokaal onderwijsbeleid veel directer reageren op de eigen culturele 
kenmerken van het onderwijspubliek. Ten vierde moet men rekening 
houden met het feit dat de opvattingen over onderwijs voortdurend in 
verandering zijn (o.m. nationaal en regionaal bepaald), zodat de 
schooldirectie aansluiting moet zoeken bij deze veranderingen en deze 
moet kunnen omzetten naar de plaatselijke noden. Ten vijfde is er een 
neiging in het onderwijs om te concentreren. Scholen worden groter 
qua aantal leerlingen, ondanks het feit dat het globaal aantal leerlingen 
voortdurend daalt (1). Het aantal scholen wordt nochtans kleiner. 
Dit betekent voor de directies een uitdaging waar zij zich op moeten 
voorbereiden. Ten zesde warden scholen op de huidige dag geraakt 
door vergaande besparingen. Dit vormt een reële uitdaging voor 
directies die met minder geld een even goed of nog beter onderwijs 
moeten verstrekken. Ten zevende blijft de uitdaging bestaan dat de 
democratisering van het onderwijs nog niet is gerealiseerd. Dit be-
tekent dat men het onderwijs ook zo moet organiseren dat hieruit een 
grotere democratisering, kan voortkomen. Dit zijn enkele argumenten 
waarom lokaal onderwijs nodig en nuttig zou zijn. Deze lijst is niet 
exhaustief. Hij geeft enkel aan waartoe lokaal onderwijsbeleid o.a. kan 

bijdragen. Meteen is ook aangeduid dat schoolbeleid niet geïsoleerd 
van de samenleving mag gebeuren. De contingentietheorie van de 
organisatiesociologie heeft trouwens gewezen op het grote belang dat 
men moet hechten aan de samenhang van een organisatie 'met haar 
omgeving. Schoolbeleid moet dus in relatie gezien worden met de 
omgeving. 
Wat kunnen wij vanuit de contingentietheorie voor onze vraagstelling 
nu leren. Er is in de contingentietheorie een stelling die zegt dat een 
organisatie doeltreffend is in de mate dat zij afdelingen vormt die elk 
in overeenstemming zijn met de eisen van de eigen interne en externe 
situationele factoren (Marx, 1983: 20). Ofschoon dit niet zo gemakke-
lijk in beleidstermen om te zetten is, kan men toch stellen dat een 
belangrijke voorwaarde voor efficiëntie is dat de verschillende afde-
lingen van een organisatie gecoërdineerd moeten worden. Het is de 
bedoeling van dit hoofdstuk om enkele regels aan te geven die kunnen 
bijdragen tot de coërdinatie van het schoolbeleid. 
Indien rekening wordt gehouden met de typering van schoolbeleids-
inhoud uit het vorig hoofdstuk, dan kunnen hieruit enkele algemene 
beleidsconclusies getrokken worden om een gecoërdineerd beleid te 
bereiken. Schoolbeleidsinhoud zou bewust, globaal geïntegreerd en 
expliciet moeten zijn. Het is uiteraard mogelijk dat schoolbeleid de 
omgekeerde kenmerken vertoont en toch redelijke resultaten bereikt. 
Nochtans is het duidelijk dat indien de beleidsinhoud bewust wordt 
geëxpliciteerd, er op een meer efficiënte manier naar deze doelen kan 
worden gewerkt. Zoals uit voorgaande hoofdstukken is gebleken, 
formuleren niet alle directies expliciet hun doelen en drijven zij 
gemakkelijk op de gewoonte of traditie. Men ziet dan ook regelmatig 
dat het beleid dikwijls gesegmenteerd is en niet in een globale opzet is 
ingebouwd. Deze versplintering van het beleid zal de coördinatie van 
het schoolbeleid niet bevorderen, zoals ook uit het onderzoek gebleken 
is 
Opmerkelijk is ook dat scholen die een cliëntbetrokken beleid voeren, 
wat van een service-organisatie zoals de school mag worden verwacht, 
gekenmerkt worden door een participatieve besluitvorming. De partijen 
die betrokken zijn bij het beleid beslissen samen met de directie welk 
beleid zij gaan voeren. Op die wijze is er veel kans dat het beleid 
gecoërdineerd verloopt. 
Een ander opvallend onderzoeksresultaat is dat de beleidsinhoud van 
de scholen die een expliciet, globaal en geïntegreerd beleid voeren 
gekenmerkt wordt door een zeker engagement. In het katholiek onder-
wijs is dit een engagement in een kristelijk geïnspireerd opvoedings-
project; in één van de rijksscholen is dit engagement gericht op het 
kwaliteitsimago van de school. 	In deze scholen stelt men de beste 
coordinatie van het schoolbeleid vast. Van Marwijk Kooy-von Baum-
hauer (1984: 163) stelt iets gelijkaardigs vast voor het Nederlandse 
onderwijs, waarin het confessioneel onderwijs duidelijk positiever 
ervaren wordt door de leerkrachten. Uit ons onderzoek kunnen wij 
deze conclusies niet trekken. Wel schijnt een pedagogische organisatie 
in een betere positie te verkeren om een gecoördineerd beleid te 
voeren als er een fundamentele waarde, zij het zuiver pedagogisch of 
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levensbeschouwelijk pedagogisch, wordt vooropgesteld. Een algemene 
bezinning over waar men met zijn school naartoe wil, kan gunstig zijn 
voor het schoolbeleid. 
Bij de formulering van deze globale eisen voor een lokaal onderwijsbe-
leid werd ervan uitgegaan dat schoolbeleid positief kan bijdragen tot 
onderwijsbeleid. Vanuit dezelfde overtuiging zal nu meer in detail 
worden onderzocht wat eventueel kan bijdragen tot een beter schoolbe- 
leid. 	Het is duidelijk dat in een gecentraliseerd onderwijssysteem niet 
enkel op lokaal vlak (de school) maatregelen moeten genomen worden, 
maar eveneens op nationaal en regionaal vlak. 

§ 1. NATIONALE MAATREGELEN 

Vermits de verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs ver-
schillend is voor het rijks- en het vrij onderwijs, zullen de maat-
regelen ook moeten verschillen. Globaal kan men echter stellen dat 
scholen voordeel kunnen halen uit een grotere autonomie om redenen 
die hiervoor reeds gegeven werden. Scholen zouden daardoor een 
eigen gelaat kunnen krijgen en leerkrachten en leerlingen brengen tot 
een identificatie met de school. Dit zou de school ten goede kunnen 
komen. Dit houdt o.i. twee stappen in die zouden moeten (verder)ge-
zet worden, nl. 1) een vermindering van het aantal nationale voor-
schriften die scholen moeten volgen en 2) een grotere continuïteit in 
het globale onderwijsbeleid. Wat het eerste punt betreft is het dui-
delijk dat een bepaalde deregulering zich heeft ingezet (Devos, 
Vandenberghe, Verhoeven, 1989). Dit heeft zich vooral geuit in de 
grotere vrijheid van directies bij de aanwending van de uren-leer-
kracht. Het probleem is echter dat dit gepaard ging met vergaande 
besparingsmaatregelen. De vrijheid van de directie werd daardoor wel 
flink ingeperkt. Enkel scholen die succes hebben (veel leerlingen), 
hebben voordelen gehaald uit de decentralisatie. Kleine scholen 
moesten moeite doen om te overleven. Daarenboven is het ook duide-
lijk dat globaal de vrije scholen uit deze deregulering meer voordelen 
hebben gehaald dan de rijksschoren. Rijksscholen zijn over het alge-
meen ook kleiner dan vrije scholen (in 1986-1987 had een rijksschool 
gemiddeld 272 leerlingen) en bijgevolg meer kwetsbaar. In het kader 
van een onderwijsspreiding voor alle levensbeschouwelijke groepen zal 
hieraan aandacht moeten worden besteed. Besparingen mogen niet 
louter op basis van kwantitatieve criteria gebeuren (aantal leerlingen). 
De vermindering van het aantal voorschriften zou nog een ander 
positief gevolg kunnen hebben. Aangezien nationale voorschriften 
overvloedig en snel worden geproduceerd, zijn ze voor mensen die niet 
dagelijks met onderwijsbeleid bezig zijn moeilijk toegankelijk. Dit heeft 
voor gevolg dat leerkrachten, ouders en leerlingen soms wel formeel 
aan de participatiestructuren deelnemen, maar in feite slechts zeer 
oppervlakkig weten waarover een bepaalde discussie gaat. Meermaals 
werd dit probleem in het onderzoek vastgesteld. 

Wat het tweede voorstel betreft, nl. grotere continuïteit in het na-
tionale beleid, hopen wij dat dit zou bijdragen tot een beter opgezet 
lokaal onderwijsbeleid. Directies die onzeker zijn over wat in de nabije 
toekomst gaat gebeuren, kunnen moeilijk opties nemen voor hun school. 
De laatste decennia worden scholen met heel wat vragen geconfron-
teerd. Op de eerste plaats werden zij geplaatst tegenover de ondui-
delijkheid van de onderwijsvernieuwing. In het rijksonderwijs werd het 
type 1 veralgemeend, maar regelmatig geherformuleerd. 	In het vrij 
onderwijs was er gedurende een lange periode onzekerheid over het 
naast elkaar voortbestaan van traditioneel en vernieuwd onderwijs. 
Ook waren scholen zelden zeker of de nationale beleidsregels van het 
lopende schooljaar, nog dezelfde zouden zijn in het volgende school-
jaar. Maatregelen werden soms in de vakantieperiode bekendgemaakt. 
Dergelijke onzekerheden maken een coherent schoolbeleid erg moeilijk. 
Wat het rijksonderwijs betreft zou op nationaal vlak aan de volgende 
maatregelen kunnen gedacht worden. Op de eerste plaats heeft het 
onderzoek duidelijk gemaakt dat de lokale participatiestructuren voor 
leerkrachten, ouders en leerlingen slecht of nauwelijks functioneren. 
Men heeft teveel organen gemaakt en er werd onvoldoende toegezien op 
de taakverdeling tussen deze organen. Er is een duidelijke nood aan 
vereenvoudiging van het participatiesysteem. Dit werd structureel 
reeds mogelijk gemaakt door de wet op de ARGO (1988). De ARGO 
wordt daardoor de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs 
(of rijksonderwijs). Hierdoor zal de inrichtende macht van het ge-
meenschapsonderwijs niet afhankelijk zijn van politieke wisselvallig-
heden op andere domeinen. Dit betekent een grotere continuïteit van 
de inrichtende macht en de mogelijkheid om een eigen beleidsprofiel te 
realiseren. Vanaf april 1991 zouden schoolraden lokaal worden opge-
richt. Vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten is hierin voor-
zien. Men moet uiteraard afwachten hoe deze raden in feite gaan 
functioneren. Ondertussen blijven de huidige overlegorganen in de 
scholen bestaan. Zal de nieuwe schoolraad ervoor kunnen zorgen dat 
deze nu beter gaan functioneren ? Het blijft uitkijken. 
Het onderzoek heeft eveneens aangetoond dat de schooldirectie in het 
rijksonderwijs niet gemakkelijk komt tot een eigen pedagogisch beleid 
en weinig inspraak heeft in de benoeming van leerkrachten. Door de 
ARGO wordt dit nu enigszins gewijzigd. Men kan zich echter afvragen 
of in deze nieuwe onderwijsstructuur niet meer waarde wordt gehecht 
aan het neutraliteitsbeginsel dan aan de ruimte voor een eigen peda-
gogisch concept. Beleidsvoerders zullen zeker aandacht moeten beste-
den aan dit globaal pedagogisch project. Dit moet niet enkel nationaal 
worden bekeken, maar ook lokaal. Schoren moeten een eigen identiteit 
ontwikkelen waarmee leerkrachten zich kunnen identificeren. Dit 
betekent meteen dat er aandacht zou moeten zijn voor een benoemings-
structuur waar leerkrachten, aangepast aan het lokale schoolprofiel, 
zouden kunnen worden aangeworven. Een nationaal orgaan kan wel-
licht de objectiviteit van de benoeming beter beschermen, dan een 
lokale aanwerving. 	Zeker is dit echter niet, zoals blijkt uit de klacht 

van directies dat partijpolitieke benoemingen niet ongebruikelijk zijn. 
Het lijkt in het kader van maatregelen ter bevordering van lokaal 
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onderwijsbeleid misschien tegenstrijdig te stellen dat voor de toe-
passing van bepaalde reglementen meer nationaal toezicht nodig zou 
zijn. 	Dit is echter geen contradictie. 	Het feit dat de lokale raden in 
het rijksonderwijs slecht of nauwelijks functioneren, zou kunnen ver-
holpen worden door meer toezicht op de uitvoering van de voorschrif-
ten. Zeker is dit nochtans niet. Men kan in de school het spel immers 
zeer formeel spelen. Er moet ook een nood bij de deelnemers leven om 
deze raden te laten functioneren. Wellicht is er ook meer begeleiding 
nodig om deze raden te leren functioneren. Men zou mensen kunnen 
vormen tot geschikte deelnemers van een democratische overlegstruc- 
tuur. 

Wat het vrij onderwijs betreft, zou men de vraag kunnen stellen of de 
structuur van de ondernemingsraad niet moet herdacht worden. Dit is 
ook een nationale materie. In vele scholen bestaat er naast de onder- 
nemingsraad immers nog een lerarenraad; dit leidt tot een zekere 
spanning tussen deze twee organen. In de ondernemingsraad is struc- 
tureel de spanning tussen werkgever en werknemer ingebouwd. In de 
leraren raad ligt dit verschillend: in sommige scholen is de lerarenraad 
de plaats waar de directie enkel informatie verstrekt. In andere 
scholen is het een overleg- en soms een beslissingsorgaan waar ieer- 
krachten en directie samenwerken. In het kader van een harmonisch 
school beleid is de laatste formule de meest interessante. 	Een her- 
denken van de ondernemingsraad in deze termen zou lokaal overleg 
bevorderen. Dit zou dus ook impliceren dat de adviesfunctie van de 
ondernemingsraad niet meer de enige zou zijn. In deze context zou 
eraan kunnen gedacht worden om ook de ouders een plaats in deze 
raad te geven, aangezien zij tot nu toe in feite niet erg bij het 
schooi beleid betrokken waren. 	Al zijn ouders geen werknemers of 
werkgevers toch vormen zij een belangrijke groep in de school, aan- 
gezien zij een deel van hun opvoedingstaak toevertrouwen aan de 
school. De bestaande oudercomités in de onderzochte scholen, nemen 
zelden deel aan het schoolbeleid. 	Dit in tegenstelling met de nationale 
beleidsorganen van het katholiek onderwijs, waar ouders wel degel ijk  
aan raden participeren. Het volstaat nochtans niet om de mogelijkhe-
den van de ouders voor beleidsparticipatie te verruimen door nieuwe 
formele organen te creëren. Veel zal afhangen van het functioneren 
van de oudercomités zelf. Ook hier is een democratische deelname 
wenselijk. 

Een volgend probleem dat nationaal een oplossing vraagt, is de re-
affectatie. Ofschoon deze maatregel in het kader van een vermindering 
van de tewerkstel! ingskansen voor leerkrachten een goede zaak was, 
wordt hierdoor de autonomie van de scholen beperkt. Leerkrachten 
kunnen hierdoor immers toegewezen worden aan scholen, ook al passen 
zij niet in de opvatting die men in een school over het korps heeft. 
Directies hebben zich hiertegen soms beschermd. Het zou nochtans 
een 	probleem kunnen worden, indien de leerl ingenaanta I len in de 
scholen nog zouden dalen en er geen bijzondere maatregelen worden 
genomen. 

Nationaal zou door de beleidsvoerders het lokaal schoolbeleid ook 
kunnen verbeterd worden door de besparingen stop te zetten. Bijko- 

mende besparingen zullen zich op didactisch vlak laten gevoelen. 
Wanneer dit het geval zal zijn , valt niet precies aan te geven. Zeker 
is dat op dit ogenblik het katholiek onderwijs niet voldoende heeft aan 
zijn werkingskredieten en proportioneel minder geld ontvangt van de 
staat dan het rijksonderwijs. 	Indien in een school het Ieerl ingenaanta I 
afneemt, dan heeft dit zwaardere financiële gevolgen voor een katho-
lieke dan voor een rijksschool. Wat het financiële beheer van de 
rijksscholen betreft, is er meer autonomie gekomen dank zij de 
SA BMO's . 	Nochtans heeft de centralistische rijkscontrole nog steeds 
een 	hinderend toezicht op deze autonome organen. 	SA BMO's zijn 
immers pas zeker van hun begroting wanneer het jaar half voorbij is .  
Deze zekerheid moeten zij van het Ministerie krijgen. Zij krijgen 
daarenboven centrale richtlijnen voor de besteding van hun overschot-
ten. De schoolgebouwen behoren verder niet tot de bevoegdheid van 
de SA BMO's , maar wel van het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen .  
Ook op dit punt zou men kunnen verwachten dat de ARGO-structuur 
verandering zou kunnen brengen. 
Een laatste probleem van lokaal onderwijsbeleid dat nationale maatre-
gelen vergt, betreft bepaalde regionale overlegorganen. Op het vlak 
van de programmatie werd vastgesteld dat bepaalde opties overbodig of 
verkeerd waren. Hieruit bleek dat de overlegorganen van de scholen-
gemeenschappen niet goed functioneerden. Dit heeft uiteraard zijn 
nadelige gevolgen op het schoolbeleid. Ook werd er vastgesteld dat de 
criteria voor de programmatie in het rijksonderwijs niet duidelijk zijn 
en dat de DPCC in het vrij onderwijs niet steeds de vooropgestelde 
criteria toepast. Verder werd in het katholiek onderwijs waargenomen 
dat een RCC soms bijna identiek is aan een scholengemeenschap. Dit 
is een onnodige overlapping van bevoegdheden. Een dergelijke situatie 
kan goed school beleid hinderen. 	Het nationale beleid, zowel van het 

rijks- als van het vrij onderwijs, zou hieraan iets kunnen veranderen. 

§ 2. LOKALE MAATREGELEN 

Schoolbeleid zal echter niet aan inhoud winnen wanneer enkel op 
nationaal vlak maatregelen worden getroffen. Ook lokaal moet meer 
aandacht worden besteed aan de bevordering van het schoolbeleid. In 
het begin van dit hoofdstuk werd reeds gewezen op de voordelen die 
het schoolbeleid zou kunnen haren uit een globaal, geïntegreerd en 
expliciet beleid, dat daarenboven gericht zou zijn op een algemeen 

( levensbeschouwelijk)-pedagogisch doel. Eveneens werd gewezen op de 
voordelen van een leerlinggericht beleid , dat trouwens volgens voorlig-

gend onderzoek gepaard ging met een geïntegreerd schoolbeleid. Dit 
beleid zou ook gekenmerkt moeten zijn door leerkrachtenparticipatie. 
Hierin werd van de idee uitgegaan dat, indien mensen hebben deelge-
nomen aan de besluitvorming over een bepaald beleid, zij ook vlugger 
bereid zouden zijn om deze beslissingen te helpen realiseren. De be- 
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slissing zou hierdoor een belangrijke legitimatie krijgen. Er werd ook 
betoogd dat het moei lijk was, op voorhand vast te leggen hoe sterk de 
samenhang van deze beleidskenmerken moest zijn om een goed school-
beleid te realiseren. Dit is afhankelijk van de context waarin elke 
school functioneert. Hierover een juist oordeel vormen is cig, taak van 
de lokale schoolleiders .  
Naast deze algemene principes heeft voorliggend onderzoek de aandacht 
op enkele deelgebieden van school beleid getrokken. Een weloverwogen 
aanpak op deze punten kan goed zijn voor schoolbeleid. Gezien het 
feit dat elke school lokaal moet beslissen wat het beste is voor haar, is 
het moeilijk om hier algemene voorschriften te geven. Wij beperken 
ons tot het aanwijzen van de mogelijkheid om een lokaal beleid te 
voeren en het vernoemen van enkele knelpunten. 
Lokaal beleid is mogelijk op de volgende domeinen: 1) de aanwending 
van het urenpakket, 2) de aanwerving, benoeming en afdanking van 
het personeel, 3) de rationalisatie en programmatje, 4) de klasse-
raadactiviteiten , 5) de evaluatie, deliberatie en oriëntering, 6) fi-
nanciën en uitrusting, en 7) de recrutering van leerlingen. Deze lijst 
is niet volledig; hij is beperkt tot de domeinen die werden onderzocht. 
Het is onbegonnen werk om in enkele bladzijden de aandacht te vesti-
gen op alle knelpunten waarmee de schoolleider kan geconfronteerd 
worden. Dit werd in de vorige hoofdstukken uitvoerig besproken. Wij 
beperken ons nu tot enkele exemplarische aanduidingen. 
Op dit ogenblik leeft er in vele scholen onzekerheid over de zin van 
begeleidende klasseraden . Een fundamentele discussie hierover zou het 
beleid ten goede kunnen komen. Daarenboven zouden leerkrachten 
voordeel halen uit een bijscholing die gericht is op remediëring . Dit 
laatste blijkt immers een lastig te verwezenlijken taak te zijn. 
Ook de evaluatie vergt een diepgaande discussie. Bij leerkrachten en 
directie bestaat er veel onzekerheid, al wordt er continu geëvalueerd. 
Aangezien deze evaluatie van leerlingen rechtstreeks in betrekking 
staat tot de tewerkstelling van leerkrachten, kan de evaluatie soms 
doorkruist worden door overwegingen van arbeidszekerheid. Men zou 
ernstig moeten zoeken naar een systeem waarin dit probleem geen rol 
meer speelt. 

Wat de aanwerving van leerkrachten betreft zijn de rijksscholen ge-
confronteerd met het probleem van de nationale toewijzing. Zij moeten 
bovendien een lange en moeilijke procedure doorlopen om leerkrachten 
die niet voldoen, af te danken. 	Dit laatste is ook het geval in het 
katholiek onderwijs. Wat aanwerving betreft, kan een katholieke 
school een autonoom beleid voeren en op die manier gestalte geven aan 
de school, Door de reaffectatieregeling is deze autonomie wel inge-
perkt. Toch blijkt uit het onderzoek dat sommige scholen erin slagen 
bepaalde aspecten van deze regeling te omzeilen. Er moet op gewezen 
worden dat personeelsbeleid meer is dan aanwerven, benoemen en 
afdanken van personeel. De wijze waarop leerkrachten en directie met 
elkaar omgaan in het alledaagse schoolleven, maken hiervan ook deel 
uit. Personeelsbeleid moet dus geplaatst worden in het hoger ge-
schetst globaal beleid. 

Hetzelfde geldt voor de relaties van de schoolleider met de inrichtende 
macht, de vakbonden, de ouders, de leerlingen en de contacten met 
regionale overlegorganen. Uit het vorig hoofdstuk blijkt dat school-
leiders op een zeer verschillende wijze met deze gesprekspartners 
omgaan. Zo zijn er scholen waar de relatie met de syndicale afge-
vaardigden niet goed loopt. Syndicale werking is echter een verwor-
venheid van ons democratisch bestel. Goede betrekkingen kunnen 
al leen maar het school beleid dienen. Ook ouders en leerlingen worden 
in het schoolbeleid niet steeds als waardevolle partners gezien. Ook 
op dit vlak kan een discussie het schoolbeleid bevorderen. 
Tot zover enkele kritische waarschuwingen voor de ontwikkeling van 
een lokaal schoolbeleid. Meer details kan men vinden in elk hoofdstuk 
dat een bepaald beleidsdomein analyseerde. De ervaringen van elke 
school uit het onderzoek kunnen een inspiratiebron vormen voor elke 
school leider om de context van zijn eigen organisatie te bevragen en 
hieruit consequenties te trekken. 	School beleid blijft immers de taak 
van de school leider in samenwerking met de andere verantwoordelijken. 
We hebben hierboven geargumenteerd dat lokaal school beleid zinvol en 
ook mogelijk is. Wij hebben voor bepaalde domeinen ook beschreven 

hoe 	dit school beleid verloopt en waarom het zo verloopt. 	Daaruit 

werden in dit hoofdstuk een aantal conclusies getrokken. Zij kunnen 
echter niet meer dan suggesties zijn, aangezien lokaal onderwijsbeleid 
in een reële context gevoerd wordt en het niet zeker is dat aan al 

deze suggesties kan worden voldaan. 	School beleid blijft spijts al le 

wetenschappelijke generalisaties een kennis en een kunde die enkel 
door de lokale schoolleiders kan waargemaakt worden. Hopelijk kunnen 
de inzichten van dit boek enige inspiratie geven en op die manier 

bijdragen tot lokaal schoolbeleid. 

Voetnoten bij hoofdstuk 10 "Beleidssuggesties"  

(1) In 1979-1980 had een secundaire school in Vlaanderen gemiddeld 
348 leerlingen, in 1986-1987 was dit reeds 417 leerlingen. Bekijkt 
men dit fenomeen apart voor het katholiek onderwijs dan waren 
deze cijfers resp. 375 en 489 leerlingen. In 1979-1980 waren er 
1452 secundaire scholen in Vlaanderen en in 1986-1987 slechts 
1139. (Eigen berekening op basis van cijfers in het Statistisch  
Jaarboek van het Onderwijs. Brussel: Ministerie van Onderwijs, 

1979-1980 en 1986-1987) . 
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